
WIATA Z GRILLEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ SANITARNĄ.

1.Część ogólna.
1.1. Nazwa zamówienia.
WIATA  Z  GRILLEM  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  SANITARNĄ  –  DZ.  NR  194/7,
OBRĘB   KLIMKÓWKA,  GMINA  ROPA. –  instalacja  wod-kan,  ogr zewanie
elektryczne,  instalacja  zewn ętrzna  wodoci ągowa,  instalacja
zewnętrzna  kanalizacji  sanitarnej  do  istniej ącego  zbiornika  na
nieczysto ści ciekłe.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiot  robót  obejmuje  swym  zakresem  wbudowanie  i nstalacji

wod-kan,  ogrzewania  elektrycznego,  oraz  wykonanie  i nstalacji
zewnętrznej  wodoci ągowej,  instalacji  zewn ętrznej  kanalizacji
sanitarnej do istniej ącego zbiornika na nieczysto ści ciekłe.

1.2.1. Roboty monta żowe zwi ązane z wykonaniem wewn. instalacji 
elektrycznej i materiałem:

Roboty monta żowe wewnętrznej instalacji elektrycznej obejmuj ą:
- Grzejniki konwektorowe elektryczne Pel.=1000W
- Grzejniki konwektorowe elektryczne Pel.=500W
-

1.2.4. Roboty monta żowe zwi ązane z wykonaniem wewn. instalacji wod.-
kan. i c.w. wraz z materiałem.
Roboty  monta żowe  wewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej
obejmuj ą:

- Przej ścia  kanalizacji  przez  przeszkody  budowlane  -  ściany  z
betonu żwirowego, grubo ści 50 cm,

- Ruroci ągi  z  PVC  kanalizacyjne,  na  ścianach  w  budynkach
mieszkalnych, na wcisk, Fi160-110˙mm

- Ruroci ągi z PCW, na ścianach i w podwieszeniu, ł ączone metoda
wciskowa, Fi 50 mm

- Rura wywiewna z PVC o poł ączeniu wciskowym, Fi110mm
- Zawór napowietrzaj ący, Fi 75 mm
- Drzwiczki rewizyjne 150x150 mm - do napowietrzaczy
- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o poł ączeniu wciskowym, Fi 110-

75 mm
- Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm
- Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztuczne go 50 mm
- Wentylator ścienny EDM
- Pompa ciepła powietrzna dla podgrzewu c.w.u.

Roboty  monta żowe  wewnętrznej  instalacji  wodoci ągowej  i  c.w.
obejmuj ą:

- Przej ście PE/Stal 32/25
- Szafka wodomierzowa
- Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji  wodoci ągowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn25mm
- Bateria umywalkowa, stoj ąca, Dn15mm
- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
- Umywalka pojedyncza porcelanowa - dla niepełnospraw nych
- Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej
- Miska ust ępowa siedzeniowa porcelanowa
- Płuczka ust ępowa + stela ż 
- Urz ądzenia  sanitarne  na  elemencie  monta żowym,  ust ęp  dla

niepełnosprawnych
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- Zawór czerpalny Dn˙15˙mm
- Monta ż pochwytów ró żnych (dla niepełnosprawnych)
- Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji  wodoci ągowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn15mm
- Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji  wodoci ągowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn15mm
- Zawory wypływowe, czerpalne, Dn15mm ze zł ączka do w ęża
- Ruroci ągi  z  tworzyw  sztucznych  (PP,  PE,  PB)  o  poł ączeniach

zgrzewanych  na  ścianach  w  budynkach  mieszkalnych,  Fizew.  16-
32mm

- Izolacja ruroci ągów otulinami, izolacja 20 mm (N), ruroci ąg Fi
32-16 mm

- Wykopy  oraz  przekopy  wykonywane  koparkami  podsi ębiernymi  na
odkład, koparka

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, ruroci ągi i
kolektory w gruntach suchych

- Pełne  umocnienie  pionowych  ścian  wykopów  liniowych  balami
drewnianymi w gruntach suchych

- Podło ża z kruszyw naturalnych, o grubo ści 20 cm, piasek
- Przył ącza wodoci ągowe z rur ci śnieniowych PE, rury Fi32mm
- Obsypka ruroci ągu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm
- Oznakowanie trasy wodoci ągu uło żonego w ziemi ta śma z tworzywa

sztucznego
- Oznakowanie urz ądze ń wodoci ągowych

1.2.5.  Roboty monta żowe zwi ązane z  wykonaniem zewn ętrznego  odcinka
instalacji  wodoci ągu,  zewn ętrznego  odcinka  instalacji  kanalizacji
sanitarnej oraz wykonaniem przył ączenia kanalizacji deszczowej.
Roboty monta żowe ww. zadania obejmuj ą:

- Wykopy  oraz  przekopy  wykonywane  koparkami  podsi ębiernymi  na
odkład, koparka 0,15 m3,

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, ruroci ągi i
kolektory w gruntach suchych

- Pełne  umocnienie  pionowych  ścian  wykopów  liniowych  balami
drewnianymi w gruntach suchych

- Podło ża z kruszyw naturalnych, o grubo ści 20 cm, piasek
- Uszczelnienie przej ścia
- Przył ącza wodoci ągowe z rur ci śnieniowych PE, rury Fi32mm
- Kanały z rur typu PVC ł ączone na wcisk, Fi160mm
- Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 315 i 425mm z

gotowych elementów z tworzywa sztucznego, gł ęboko ść do 2,0m
- Obsypka ruroci ągu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30cm
- Oznakowanie trasy wodoci ągu uło żonego w ziemi ta śmą z tworzywa

sztucznego
- Zasypywanie  wykopów  spycharkami,  przemieszczanie  na  odległo ść

do 10 m, grunt kategorii I-III
- Zagęszczanie  nasypów,  ubijakami  mechanicznymi,  grunt  sp oisty

kategorii III-IV
- Oznakowanie urz ądze ń wodoci ągowych
- Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn20mm
- Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji  wodoci ągowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn25mm
- Przej ście PE/Stal 32/25

2 | S t r o n a



WIATA Z GRILLEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ SANITARNĄ.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące.
Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca
zobowi ązany jest w szczególno ści:
-  zabezpieczy ć  teren  budowy z  uwzgl ędnieniem wjazdu  i  wyjazdu  nie
koliduj ącym z zastanym układem komunikacyjnym,
- usytuowa ć w dogodnym miejscu plac składowy materiałów budowl anych
oraz miejsca dla sprz ętu i urz ądze ń budowlanych,
- posadowi ć tablic ę informacyjn ą;
Do prac towarzysz ących zwi ązanych z budow ą nale żą:
- utrzymanie i likwidacja placu budowy,
-  utrzymanie  urz ądze ń  placu  budowy  wraz  z  maszynami,  pomiary  do
rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeni em przyrz ądów,
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
- o świetlenie i ogrzewanie pomieszcze ń pracowniczych,
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzyst ania,
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
- utrzymanie drobnych urz ądze ń i narz ędzi,
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
- zabezpieczenie robót przed wod ą opadow ą,
-  usuwanie  odpadów  z  obszaru  budowy  oraz  usuwanie  z anieczyszcze ń

wynikaj ących z robót wykonywanych przez wykonawc ę,
-  usuwanie  odpadów  do  1  m3,  nie  zawieraj ących  substancji
szkodliwych,
Do robot tymczasowych zalicza si ę:
-ustawienie i  demonta ż  rusztowa ń  niezb ędnych do monta żu urz ądze ń  i
armatury
Do robót specjalnych zalicza si ę w szczególno ści:
- działania zwi ązane z usuwaniem szkodliwych substancji,
-  nadzorowanie  robót  wykonywanych  przez  inne  przeds i ębiorstwa  w
ramach umowy o podwykonawstwie,
-  działania  zabezpieczaj ące  przed  wypadkami  przy  pracy  na  rzecz
innych przedsi ębiorstw,
-  specjalne  działania  zabezpieczaj ące  przed  szkodami  na  skutek
warunków atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych,
- specjalne badania materiałów i elementów budowlan ych dostarczonych
przez zleceniodawc ę,
-  ustawienie,  utrzymanie  i  usuni ęcie  urz ądze ń  do  zabezpieczenia
komunikacji  na budowie np.  ogrodze ń,  rusztowa ń  ochronnych,  budowli
pomocniczych i o świetlenia,
-  działania  specjalne  zwi ązane  z  ochron ą  środowiska,  ochron ą

przyrody i zabytków,
Inne  prace  towarzysz ące  lub  tymczasowe  mog ą  by ć  uwzgl ędnione  na
zasadzie umowy mi ędzy Inwestorem i Wykonawc ą.

1.4 Informacja o terenie budowy 
- Wykonawca robót b ędzie mógł korzysta ć ze źródeł poboru energii
elektrycznej znajduj ącej si ę w przedmiotowym budynku 
- Inwestor  zapewni  wykonawcy  na  terenie  posesji  pomi eszczenie
szatni dla pracowników oraz miejsce przechowywania narz ędzi 
- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem 
- Przed  przyst ąpieniem  do  robót  pracownicy  powinni  by ć

poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywani a 
- Inwestor  udost ępni  Wykonawcy miejsce składowania  materiałów i
urz ądze ń  do  wbudowania;  Wykonawca  jest  zobowi ązany  zabezpieczy ć

teren składowania w/w materiałów 
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- Transport  materiałów i  urz ądze ń  może odbywa ć  si ę  w  godzinach
uzgodnionych z Inwestorem 
- W czasie transportu nale ży zabezpieczy ć wydzielony na ten czas
teren w sposób zapewniaj ący bezpiecze ństwo przechodz ącym, 
- Wykonawca b ędzie mógł korzysta ć z klatki schodowej 

1.5. Okre ślenia podstawowe.
Okre ślenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  specyfikacji  t echnicznej
są  zgodne  z  okre śleniami  u żywanymi  w  polskich  normach,
obowi ązuj ących dziennikach ustaw dotycz ących tematyki opracowanej w
projekcie  budowlanym  wykonawczym  oraz  z  „Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji opracowanymi przez C OBRTI INSTAL.

2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  nale ży  stosowa ć  wyroby
dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  z godnie  z
Rozporz ądzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budowni ctwa  z
dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryte riów technicznych
dotycz ących materiałów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r.  poz. 48
oraz rozporz ądzenie zmieniaj ące w/w rozporz ądzenie ( Dz. U. Nr 136 z
1995 r. poz. 672), Zarz ądzeniem Dyrektora
Polskiego  Centrum  Bada ń  i  Certyfikacji  z  dnia  28  marca  1997  roku
zmieniaj ące  zarz ądzenie  w  sprawie  ustalania  wykazu  wyrobów
podlegaj ących  obowi ązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak
bezpiecze ństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22  poz.
216) PE–EN–45014
Ogólne  kryteria  dotycz ące  deklaracji  zgodno ści  wydanej  przez
dostawców.
Materiały,  elementy  i  urz ądzenia  przeznaczone  do  robót  powinny
odpowiada ć  Polskim Normom i  Normom Bran żowym, a w razie ich braku
powinny mie ć decyzje dopuszczaj ące je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowa żnione przez wła ściwego ministra.
Odbiór techniczny materiałów powinien by ć dokonany według wymaga ń i
w sposób okre ślony obowi ązuj ącymi normami.
Ogólne  wymagania  dotycz ące  wyrobów  stosowanych  w  instalacjach
centralnego  ogrzewania,  wentylacyjnych,  kanalizacyj nych  i  wodnych
zawarte  s ą  w  warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru
poszczególnych instalacji.
Dostawa  materiałów  przeznaczonych  do  robót  budowlan ych  powinna
nast ąpi ć  po  odpowiednim  przygotowaniu  pomieszcze ń  magazynowych.
Przyj ęcie materiałów do magazynu powinno by ć poprzedzone jako ściowym
i  ilo ściowym  odbiorem  tych  materiałów.  Parametry  technicz ne
materiałów  i  wyrobów  powinny  by ć  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w
projekcie  i  powinny  odpowiada ć  wymaganiom  obowi ązuj ących  norm  i
przepisów.  Wyroby  o  zbli żonych,  lecz  nie  identycznych  parametrach
jak  w  projekcie  lub  kosztorysie  mo żna  zastosowa ć  na  budowie
wył ącznie za zgod ą projektanta i inwestora.
Urz ądzenia,  dla  których  wymaga  si ę  świadectw  jako ści  nale ży
dostarcza ć  wraz ze świadectwami  jako ści,  kartami  gwarancyjnymi lub
protokółami  odbioru.  Dostarczane  na  miejsce  składow ania  urz ądzenia
nale ży  sprawdzi ć  pod  wzgl ędem  kompletno ści  i  zgodno ści  z  danymi
wytwórcy, przeprowadzi ć  ogl ędziny stanu opakowa ń  materiałów, cz ęści
składowych urz ądze ń i kompletnych urz ądze ń.
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3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i  maszyn niezb ędnych do wykonania
robót.

Maszyny,  urz ądzenia  i  sprz ęt  zmechanizowany  u żywane  na  budowie
powinny mie
 ustalone parametry techniczne i powinny by
 ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz st osowane zgodnie z
ich  przeznaczeniem.  Urz ądzenia  i  sprz ęt  zmechanizowany  podlegaj ące
przepisom o dozorze technicznym powinny mie
 aktualne  dokumenty  uprawniaj ące  do  ich  eksploatacji.  Nale ży
uniemo żliwi
 dost ęp  do  maszyn  i  urz ądze ń  na  miejscu  prowadzenia  robót  osobom
nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi
 odpowiedni ą instrukcj ę.
Używane na budowie maszyny i urz ądzenia mo żna uruchamia
 dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techniczne go i działania.
Zabronione  jest  przekraczanie  parametrów  techniczny ch  okre ślonych
dla maszyn i urz ądze ń w trakcie ich pracy na budowie.

4.Wymagania dotycz ące środków transportu.
Przewóz materiałów powinien odbywa ć  si ę  dostosowanymi do tego celu
środkami transportu, które powinny zabezpiecza ć przewo żone materiały
przed  wpływami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem,  uszk odzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa
 sprawnym technicznie sprz ętem wymienionym w kosztorysie.
Materiały powinny by
 przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkni ętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosfe rycznymi.
Stosowa
 si ę do wymaga ń zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”.

5. Czynno ści zwi ązane z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i
robót budowlanych.
Jako ść materiałów musi by
 potwierdzona  wła ściwymi  dokumentami  dopuszczaj ącymi  materiały  do
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi s ą:
1)certyfikat na znak bezpiecze ństwa, 
2)certyfikat  zgodno ści  lub  deklaracja  zgodno ści  z  dokumentem
odniesienia(PN,  aprobata  techniczna,  itp.).  Jako ść  wykonania
instalacji powinna by
 potwierdzona  przez  Wykonawc ę  w  trakcie  odbiorów  cz ęściowych
poszczególnych robót. Jako ść robót powinna by
 zgodna  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbio ru  robót
budowlano – monta żowych” tom I, wyd. Arkady

6. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót.
6.1 Przedmiar robót.
Przedmiar  robót  jest  zał ącznikiem  do  dokumentacji  przetargowej.
Przedstawienie  przedmiaru  robót  jest  uszczegółowien iem  składaj ącym
si ę  na  dokumentacj ę  projektow ą,  która  pozwoli  wykonawcy  na
jednoznaczne okre ślenie ceny oferty.
Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia
2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dok umentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u żytkowego  przedmiar  robót
jest  to  opracowanie  zawieraj ące  zestawienie  przewidywanych  do
wykonania robót w kolejno ści technologicznej ich wykonania i wraz z
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ich  szczegółowym opisem, miejscem wykonania  lub wsk azaniem podstaw
ustalaj ących szczegółowy opis,  z  wyliczeniem i  zestawieniem  ilo ści
jednostek  miar  robót  podstawowych  oraz  wskazaniem  p odstaw  do
ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek nak ładów rzeczowych.
Podstawowe  wymagania  odno śnie  przedmiarów  robót  zostały  zawarte  w
Rozporz ądzeniu.  Uzupełniaj ąco  zaleca  si ę,  aby  przy  sporz ądzaniu
przedmiaru robót były uwzgl ędnione nast ępuj ące zasady:

• układ  i  zawarto ść  przedmiaru  robót  powinny  umo żliwi ć

jednoznaczn ą  identyfikacj ę  zakresu  i  podstawowych  parametrów
technicznych robót, 

• roboty  uj ęte  w  pozycjach  przedmiaru  powinny  by ć  pogrupowane
wedle  wyró żniaj ących  je  cech  naturalnych,  miejsca  wykonania,
kolejno ści  wykonania,  charakterystycznych  metod  wykonania  i
innych  cech,  powoduj ących  zró żnicowanie  kosztów  i  cen  ich
wykonania, 

• nale ży  zapewni ć  powi ązanie  pozycji  przedmiaru  z  odpowiednimi
rysunkami  oraz  specyfikacj ą  techniczn ą,  podaj ącą  wymagania
techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach prz edmiaru oraz
wyja śniaj ącymi,  jakie  s ą  zakresy  poszczególnych  pozycji
przedmiaru  robót,  według  jakich  zasad  obliczono  ilo ść  robót
uj ętych  w  tych  pozycjach,  jak  b ędzie  si ę  obliczało  ilo ści
rzeczywi ście  wykonanych  robót,  oraz  jakie  b ędą  podstawy
płatno ści za wykonane roboty, 

• nale ży wyja śni ć jaki powinien by ć zastosowany sposób obliczania
cen pozycji przedmiaru robót, 

• je żeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma m ożliwo ści
jednoznacznego  okre ślenia  ilo ści  robót,  sposób  obliczenia
zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamaw iaj ącym. 

6.2 Obmiar robót.
Prowadzenie  obmiarów  jest  niezb ędne  dla  okre ślonego  rodzaju  umów,
dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  si ę  do  szacunkowego
okre ślenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia p rzej ściowej
faktury.
Obmiar  robót  ma  za  zadanie  okre śla ć  faktyczny  zakres  wykonywanych
robót zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob ót, wchodz ącym w
skład umowy. 
Obmiar  powinien  by ć  wykonany  w  jednostkach  i  zgodnie  z  zasadami
przyj ętymi w kosztorysowaniu.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiad omieniu
Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  Robót  i  o  terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym  terminem. Jakik olwiek bł ąd lub
przeoczenie  (opuszczenie)  w ilo ściach podanych w Przedmiarze Robót
lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  obowi ązku  uko ńczenia  wszystkich  Robót.  Bł ędne  dane
zostan ą poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na  pi śmie.
Obmiar gotowych Robót b ędzie przeprowadzony z cz ęsto ści ą wymagan ą do
celu  miesi ęcznej  płatno ści  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie
okre ślonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawc ę  i  Inspektora
Nadzoru.

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Roboty podlegaj ą nast ępuj ącym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu,
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b) odbiorowi cz ęściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko ńcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej
ocenie ilo ści i jako ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie
realizacji ulegn ą zakryciu.
Odbiór  robót zanikaj ących i  ulegaj ących zakryciu b ędzie dokonany w
czasie  umo żliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt  i  poprawek bez
hamowania  ogólnego  post ępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor
nadzoru.
Gotowość  danej cz ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Insp ektora  nadzoru.
Odbiór b ędzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie pó źniej ni ż w
ci ągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  bud owy  i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako ść  i  ilo ść  robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na  podstawie  dokumentów  zawieraj ących  komplet  wyników  bada ń  i  w
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacj ą

projektow ą, specyfikacj ą techniczn ą i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiór cz ęściowy.
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych cz ęści
robót. Odbioru  cz ęściowego  robót  dokonuje  si ę  wg  zasad  jak  przy
odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
nadzoru.
 
7.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilo ści, jako ści i warto ści.
Całkowite  zako ńczenie  robót  oraz  gotowo ść  do  odbioru  ostatecznego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawc ę  wpisem  do  dziennika  budowy  z
bezzwłocznym  powiadomieniem  na  pi śmie  o  tym  fakcie  Inspektora
nadzoru.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczon a  przez
Zamawiaj ącego  w  obecno ści  Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja
odbieraj ąca  roboty  dokona  ich  oceny  jako ściowej  na  podstawie
przedło żonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, oceny wizualnej
oraz  zgodno ści  wykonania  robót  z  dokumentacj ą  projektow ą  i
specyfikacj ą techniczn ą .
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s i ę  z realizacj ą

ustale ń  przyj ętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikaj ących  i
ulegaj ących  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniaj ących i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  popra wkowych  lub
robotach wyko ńczeniowych, komisja przerwie swoje czynno ści i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, że jako ść wykonywanych robót
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacj ą  projektow ą  i  specyfikacj ą  techniczn ą  z  uwzgl ędnieniem
tolerancji  i  nie  ma  wi ększego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne
obiektu,  komisja  dokona  potr ąceń,  oceniaj ąc  pomniejszon ą  warto ść

wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymaga ń  przyj ętych  w  dokumentach
umownych.
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7.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych ro bót zwi ązanych z
usuni ęciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  b ędzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

8. PRZEPISY ZWI ĄZANE
8.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane  (tj.  Dz.U.  z
2003r. Nr207. poz. 2016 z pó źn. zm.)
8.2 Normy.
8.3 PN-87/B-01060 Sie
 wodoci ągowa  zewn ętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposa żenia.
Terminologia.
8.4  PN-80/B-01800  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  bu downictwie.
Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowa.  Klasyfikacja  i  okre ślenie
środowisk.
8.5  PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagani a  w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
8.6  PN-81/B-10725  Wodoci ągi.  Przewody  zewn ętrzne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.
8.7  PN-76/C-89202  Kształtki  do  rur  ci śnieniowych  z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
8.8  PN-80/H-74219  Rury  stalowe  bez  szwów  walcowane  na  gor ąco
ogólnego zastosowania.
8.9  PN-EN  545  -  "Rury,  kształtki  i  wyposa żenie  z  żeliwa
sferoidalnego oraz ich zł ącza do ruroci ągów wodnych"
8.10  PN-86/H-74374  Poł ączenia  kołnierzowa.  Uszczelki.  Wymagania
ogólne.
8.11 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj ą.  Przygotowanie powierzchni
stali, staliwna i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
8.12 PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminolog ia.
8.13 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wym agania i badania.
8.14 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymi ary.
8.15 BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wyma gania techniczne.

Opracował:

8 | S t r o n a


