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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

PRZYŁĄCZA SANITARNE 
OŚRODEK ZDROWIA + STACJA „CARITAS” 

GMINA ŁUBNIANY; OBRĘB ŁUBNIANY DZ. NR 376/6 K.M. 2 
 

0.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PRZYŁĄCZA SANITARNE 

 
 
Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45210000-2        -     prace przygotowawcze 
45330000-9        -     hydraulika i roboty sanitarne 
45400000-1        -     prace budowlane 
45332400-7        -     roboty ziemne w zakresie prac sanitarnych 
  
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne  
dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych i towarzyszących dotyczących  
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy przyłączy sanitarnych dla budynku Ośrodka 
Zdrowia + Stacja „Caritas” Łubniany dz. bud. nr 376/6 k.m. 2 ul. Opolska Inwestor Urząd Gminy 
46-024 Łubniany 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
 
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót przy  
wykonywaniu przedmiotu inwestycji i obejmują: 
 
1.3.1 prace przygotowawcze 
1.3.2 wykonanie robót ziemnych dla przyłączy sanitarnych  
1.3.3   prace budowlane 
1.3.4   zasypka wykopów i niwelacja terenu po robotach ziemnych 
 
1.4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
  45210000-2        -     prace przygotowawcze 
  45330000-9        -     hydraulika i roboty sanitarne 
  45400000-1        -     prace budowlane 



 3

  45332400-7        -     roboty ziemne w zakresie prac sanitarnych 
 
1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi określeniami podanymi w opracowaniu 
„Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót tom II Wymagania ogólne” oraz 
PN. 
 
1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 
23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 

2. MATERIAŁY. 
 
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych  
posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny : 

- być nowe i nieuŜywane, 
- być materiałem gatunkowym aktualnie produkowanym, 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w 

niniejszej specyfikacji i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, 
ale obowiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do 
obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

Przed uŜyciem materiałów do budowy Wykonawca Przedstawi Zamawiającemu wszelkie 
wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyŜszego. 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac Zamawiający dostarczy Wykonawcy na 
miejsce prac. 
Do budowy kanalizacji wszystkie materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i 
odpowiadać normom przedmiotowym. 
 
Kanalizacja sanitarna i deszczowa : 
 
Rury i kształtki z nieplastyfikowanego PCV klasy S Ø 200 w kolorze róŜowym ( ceglanym ), 
obejmy do rur : wszystkie kształtki produkowane w systemie HT, który pozwala na 
prowadzenie ścieków w temperaturze do +1*C w przepływie chwilowym do 1 minuty :, 
wszystkie elementy są gładkie , lekkie oraz odporne na korozję : umoŜliwiają transport 
ścieków o róŜnym składzie chemicznym : posiadają atesty COBRTI INSTAL, spełniają 
wymagania norm ISO 3633 i PN-80-C-892055 PN-89203, PN-88/C-82206.  
Uzbrojenie : 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 800 z włazami rewizyjnymi typu cięŜkiego.  
Wpust uliczne z osadnikiem Ø 500. 
 
Przyłącze cieplne :  
 
Rury stalowe w preizolacji posiadające atesty COBRTI INSTAL, spełniają wymagania norm 
ISO 3633 i PN-80-C-892055 PN-89203, PN-88/C-82206.  
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Przyłącze wodociągowe + cyrkulacyjne : 
 
Rury miedziane IMI w izolacji termicznej polietylenowej z powłoką PE, łączone za pomocą 
lutowania kapilarnego,  posiadające atesty COBRTI INSTAL, spełniają wymagania norm ISO 
3633 i PN-80-C-892055 PN-89203, PN-88/C-82206.  
 
Przyłącze wodociągowe : 
 
Rury i kształtki z PE80 SDR11 kolorze niebieskim; wszystkie kształtki produkowane w 
systemie WAVIN, wszystkie elementy są gładkie , lekkie oraz odporne na korozję;  
posiadające atesty COBRTI INSTAL, spełniają wymagania norm ISO 3633 i PN-80-C-
892055 PN-89203, PN-88/C-82206.  
 

3. SKŁADOWANIE. 
 
Wszystkie materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany w oryginalnych 
opakowaniach Powierzchnia składowania winna być równa, wolna od kamieni  
i ostrych przedmiotów. Magazynowane materiały naleŜy zabezpieczyć  przed opadami  
atmosferycznymi w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
 

4. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
kierownika budowy. 
 

5. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewoŜone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Materiały techniczne, środki i urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów elementów, 
konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu naleŜy 
zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonywaniu robót oraz inne 
czynniki wpływające na tę kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowany 
przedmiot SSTI. 
 
CIĘCIE RUR 
 
Rury, które są przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas 
cięcia naleŜy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Do cięcia uŜywać piły o drobnych 
zębach. Przycięty koniec rury naleŜy oczyścić z zadziorów, a następnie zukosować przy 
pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu się uszczelki z kielicha podczas montaŜu, a takŜe 
ułatwić sam montaŜ. Nie wolno skracać i przycinać kształtek. 
 
ŁĄCZENIE RUR 
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej + sanitarnej  
 

- przed montaŜem naleŜy upewnić się , czy : 
– „bosy” koniec rury jest zukosowany, 
– uszczelka jest prawidłowo osadzona w kielichu, 
– końcówki są suche, czyste i wolne od kurzu i zanieczyszczeń. 

 
- następnie naleŜy „bose” końce rury i kształtki posmarować środkiem poślizgowym na 
      bazie silikonu. 
- następnie „bosy” koniec rury lub kształtki naleŜy włoŜyć w kielich i zaznaczyć miejsce 

styku, po czym „Bosy” koniec wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. 
- przed ostatecznym zamocowaniem instalacji naleŜy sprawdzić prawidłowość 

połączenia z zachowaniem 12 mm szczeliny. 
 

Przyłącze wodociągowe 
 
- łączenie za pomocą kształtek zaciskowych „Wavin” 
 
Przyłącze cieplne : 
 
Łączenie za pomocą spawów. 
 
Przyłącze c.w.u. + cyrkulacji 
 
- łączenie za pomocą lutowania kapilarnego  
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PROWADZENIE PRZEWODÓW 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej + deszczowej  
 
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku do przepływu 
wód opadowych. 
Maksymalne dopuszczalne spadki: 
 
                    15% dla dn<+0,15 m 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych mogą wynosić +/_ 10%. 
 
Przyłącze cieplne : 
 
Przewody układane na podsypce piaskowej gr. 15 cm, całość wykopu zasypana piaskiem, 
spadek w kierunku źródła ciepła. 
 
Przyłącze c.w.u. + cyrkulacji : 
 
Przewody układane na podsypce piaskowej gr. 15 cm, całość wykopu zasypana piaskiem, 
spadek w kierunku zasilania.  
 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola związana z wykonaniem w/w robót powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki 
przeprowadzonych badań uznaje się za dobre, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. Kontrola związana jest równieŜ ze sprawdzeniem zgodności robót z 
zaleceniami producentów wbudowanych materiałów i urządzeń. 

 
7. DOKUMENTY BUDOWY  

 
7.1 Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  

 
7.2 Księga Obmiaru. 
 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru 

 
7.3. Pozostałe Dokumenty Budowy będą przechowywane na terenie budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego 
na piśmie.  

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Umowie.   

 
8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi skrajnymi punktami będą obmierzone 
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, długości będą 
mierzone w mb., powierzchnie w m2., ilości w szt.  

 
8.3 Sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego i muszą być utrzymywane w dobrym stanie w całym zakresie trwania 
robót. 

 
8.4 Czas przeprowadzania obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

 
9.1 ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót – dziennik Budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
1. Odbiory międzyoperacyjne. 
      Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają : 

- przebieg tras, 
- szczelność połączeń, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
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- lokalizacja przyborów, armatury i urządzeń. 
 
2. Odbiór częściowy: 

- odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń 
instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót , których 
sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 

- kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien 
być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 
9.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym – protokoły wszystkich 
odbiorów częściowych i prób szczelności. 

W szczególności naleŜy skontrolować: 
- uŜycie właściwych materiałów o elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów względem siebie. 

 
 

W przypadku gdy, według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do przejęcia robót, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót wyznaczy komisja. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby one tam występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjantów 
Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
Wykaz norm 
 
PN-81IB-10700/01 Wymagania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/G89302 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV. 
PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV. 
PN-79/H 74393 Ogólne wymagania i badania. 
PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
 

11. WYMAGANIA OGÓLNE 
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12.1 Wykonanie robót ziemnych i montaŜ przyłączy sanitarnych. 
W/w prace wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 
 
12.2 
ZASYPKA WYKOPÓW I NIWELACJA TERENU 
 
Po odbiorze technicznym przyłączy, zagęścić grunt i ułoŜyć darń a nadmiar ziemi ( z wykopu 
oraz pozostałą znajdującą się na terenie ) odtransportować i  zniwelować. 
 
 
 
 


