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1.  Część ogólna 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót w zakresie prac remontowych termomodernizacji elewacji i poprawa stanu tech-
nicznego istniejącego budynku w zakresie elewacji i  poszycia dachu, z zastosowaniem 
technologii, które poprawią energooszczędność budynku. 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Przedmiotem planowanych robót budowlanych jest remont elewacji i docieplenie stropoda-
chu w budynku nr 54 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, zlokalizowanego na dział-
ce o numerze ewidencyjnym 10/5 obręb 6-05-11 przy ul. Ge. S. Kaliskiego 2 w Warszawie 
Zakres robót obejmuje: 

Budowa kanalizacji deszczowej 

1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE: 
Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie re-
alizacji, dokumentacja powykonawcza. 
1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 

1.3.1.1. Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) 
1.3.1.2. Czas i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z kierownictwem obiektu 
oraz inspektorem nadzoru. 
1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed do-
stępem osób z zewnątrz. 
1.3.1.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ta-
blice informacyjne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pracowników innych 
użytkowników obiektu. 
1.3.1.5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez In-
spektora. 
1.3.1.6. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich roz-
poczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem i dyrekcją obiektu. 
1.3.1.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza 
1.3.2.1. Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonaw-
czą wykonanych robót. Dane z inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powy-
konawczą. 
1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

1.4. TEREN BUDOWY: 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

1.4.1.1. Prace będą się odbywać na terenie budynku zamieszkania zbiorowego 
czasowo wyłączonego z użytkowania. Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę 
otoczenia obiektu. 
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1.4.1.2. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez dyrekcję 
obiektu i Inspektora. 
1.4.1.3. Organizacja robót musi uwzględniać zapewnienie przejścia dla pieszych 
wzdłuż ulic w uzgodnieniu z zarządcą terenów publicznych. 
1.4.1.4. Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do po-
szczególnych pomieszczeń. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1.4.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub znisz-
czeniem własności prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku niewłaściwego 
prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych 
(miejskich) Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-
konywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.4.2.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 

1.4.3. Ochrona środowiska 
1.4.3.1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 
1.4.3.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
1.4.3.3. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 
i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 
1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podej-
mować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub in-
nych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
� rozprzestrzenianie hałasu 
� możliwość powstania pożaru 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
1.4.4.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.4.4.2. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wyma-
gań sanitarnych. 
1.4.4.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpie-
czające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
1.4.4.4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre-
ślonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.5.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
1.4.5.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wyma-
gany przez odpowiednie przepisy. 
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1.4.5.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
1.4.6.1. Zaplecze robót może znajdować się na terenie ogrodzonym posesji za 
zgodą zarządcy tego terenu. 
1.4.6.2. Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgod-
nić z Inspektorem. 

1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu 
1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień 
związanych ze zmianą organizacji ruchu. 

1.4.8. Ogrodzenie 
1.4.8.1. Terenem budowy będzie cały teren ogrodzony przy obiekcie oraz czasowo 
fragmenty chodników i jezdni sąsiednich ulic. Teren budowy należy wydzielić od tere-
nu przyległego w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
1.4.8.2. W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnętrznym 
przy obiekcie należy zabezpieczyć przed dostępem innych osób. 

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
1.4.9.1. W przypadku stosowania ciężkiego sprzętu do wykonania lub zabezpie-
czenia wykopów, chodniki w miejscu działania sprzętu należy zabezpieczyć stosownie 
do obciążeń stosowanych urządzeń. 

1.5. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odpro-
wadzania ścieków 
 

1.6. Określenia podstawowe: 
Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć następująco: 
1.6.1. Inspektor Nadzoru – osoba wskazana przez Zamawiającego, występująca w jego 

imieniu, pełniąca obowiązki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie 
jakości robót budowlanych w danej branży. 

1.6.2. Projektant – autor dokumentacji projektowej odpowiednio w każdej branży, lub osoba 
upoważniona przez biuro projektowe do występowania w imieniu autorów dokumen-
tacji projektowej. 

1.6.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.6.4. Dokumentacja Projektowa – całość opracowań będących podstawą wykonania robót 
budowlanych, obejmująca w obrębie każdej branży lub łącznie: 
- Projekt Budowlany, 
- Projekty Wykonawcze, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
- Przedmiary Robót. 

1.6.5. Dziennik Budowy – dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

1.6.6. Dziennik Robót – zapis dokumentujący prowadzenie robót budowlanych niepełniący 
funkcji Dziennika Budowy.  

1.6.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z przedmiarem 
robót i specyfikacją techniczną. 
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1.6.8. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim ro-
bót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.6.9. Pozostałe określenia podstawowe niezdefiniowane szczegółowo w niniejszej specyfi-
kacji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących aktach 
prawnych, w pierwszej kolejności w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniu 
o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Materiały 
właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków 
dostawy, składowania i kontroli jakości. 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
� studnie betonowe. 
� rury kanalizacyjne PCV 
� Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy. 

2.2. Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych materiałów i urządzeń są opisane 
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) wraz z opisem poszczególnych ro-
dzajów prac budowlanych. 

2.3. Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta 
lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych para-
metrach i właściwościach (materiał równorzędny), po wcześniejszym uzgodnieniu 
i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiały te muszą posiadać doku-
menty ujęte w pkt.2.4 Specyfikacji.  
Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych parametrów niż wskazane w Specyfikacji 
spoczywa na Wykonawcy. 

2.4. Wszystkie materiały powinny posiadać co najmniej jedno z poniższych: 
2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub zgodnych z wy-

daną dla nich europejska oceną techniczną, zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 
Parlamentu Europejskiego z dnia  9.03.2011r ustanawiającego zharmonizowane wa-
runki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

2.4.2. Oznakowanie „Znak Budowlany” lub „Regionalny Wyrób Budowlany” wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych  

2.4.3. Informację o właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa 
w którym wyrób został wprowadzony do obrotu dla wyrobów nieobjętych zakresem 
przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych 
legalnie do obrotu w innym państwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach 
budowlanych. 

2.5. Składowanie elementów stalowych 
 (1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania.  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, se-
gregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
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Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym poło-
żeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

3. Sprzęt i maszyny  

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 

4. Środki transportu 

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany 
z niniejszą budową w zakresie dostarczania materiałów budowlanych i urządzeń.  

4.2. Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywóz ziemi i urobku z wykopów, gruzu z rozbió-
rek itp. oraz transport piasku i innych materiałów sypkich dla potrzeb robót ziemnych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Prace rozbiórkowe. 
5.1.1. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wy-
kopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarun-
kowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na po-
ziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m 
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdję-
cie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.  
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić war-
stwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęsz-
czany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów powinien być 
zgodny z PN-B-03020, a przydatność gruntu rodzimego Wykonawca uzgodni z Inżynierem.  

 
5.2. Kanalizacja deszczowa 

5.2.1. Przygotowanie podłoża  
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło-
żem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych 
podłoże należy wykonać z warstwy żwiru z piaskiem o grubości od 10 do 20 cm.  

5.2.2. Roboty montażowe  
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posado-
wienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: − najmniejsze spadki kanałów powinny 
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zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie 
mogą być jednak mniejsze: − dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, − dla kanałów i kolekto-
rów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). Największe dopuszczalne 
spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur PVC spadek – 
10%). − głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania grun-
tów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020). Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi 
konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  
 Rury kanałowe Rury PVC układa się zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” , wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610: 2002. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrod-
ku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po od-
biorze wykopu i podłoża. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, na-
leży oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 
czasie transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy 
układać zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na ca-
łej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod 
złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po 
środku długości rury i mocno podbić z obu stron. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia 
rury (oś i spadek) za pomocą łat celowniczych, łaty mierniczej i pionu. Odchyłka osi ułożone-
go przewodu od osi projektowanej nie może przekroczyć 20 mm. Spadek dna rury powinien 
być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 10 mm. Kanały układać na podło-
żu piaszczystym lub na podsypce o grubości 15 cm, obsypkę technologiczną z gruntu piasz-
czystego zagęszczać warstwami do 30 cm ponad wierzch rury. Stopień zagęszczenia 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Ten sam stopień zagęszczenia wymagany jest dla war-
stwy zasypu dla kanałów usytuowanych pod drogami na głębokości przekraczającej 1,2 m 
od poziomu niwelety , powyżej tego poziomu wykonawca musi dogęścić grunt do Is = 1,0 
/zgodnie z opracowaniem drogowym/. W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów orga-
nicznych, należy wymienić je do głębokości 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki synte-
tycznej o sztywnych węzłach. Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0 m umocnić 
pełną obudową z wyprasek stalowych. Uszczelnienia złączy rur PVC należy wykonać po-
przez uszczelki gumowe zgodnie z PN-B-10736. Wejście rury do studzienki wykonać w tulei 
ochronnej. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o . Rury należy układać w temperaturze po-
wyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 
+8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabez-
pieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.  
Elementami systemu kanalizacji zewnętrznej są: 
- rury w średnicach od 160 do 200mm 
- pełen asortyment kształtek w średnicach  160 i 200mm 
 
 Na wysokości 20cm nad płaszczem rury należy zakończyć ubijanie obsypki i ułożyć 
taśmę ostrzegawczą nad każdym z rurociągów.  
 
5.2.3. Studzienki kanalizacyjne  
 Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze śred-
nicami określonymi w tablicy 1 zgodnie z PN-B-10729 i PN-EN 476.  
 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych  

średnica przewodu 
odprowadzającego 

minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 
przelotowej połączeniowej spadowej - kaska-

dowej 
20 1,2 1,2 1,2 
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25 
30 
40 1,4 
50 1,4 1,4 
60 

 
 
 
 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:  
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpo-
wiednich odległościach (max. 50 m do 70 m przy średnicach do 0,80 m) lub na zmianie kie-
runku kanału, zgodnie z PN-S-02204 z 1997r.  
− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch ka-
nałów bocznych,  
− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (przy tych samych średnicach), 
oraz wierzch w wierzch przy średnicach różnych.  
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy zasadni-
czo w wykopie szerokoprzestrzennym. Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połą-
czeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego sym-
bolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” 
opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa . Studzienki rewizyjne składają się z następu-
jących części: − komory roboczej,  
− dna studzienki,  
− włazu kanałowego,  
− stopni złazowych.  
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapew-
nić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.  
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.  
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową ( na pierścieniu odciążającym ), a na 
niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000.  
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej lub zastosować studzienkę z 
monolitycznym dnem lub wykonać z cegły kanalizacyjnej.  
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 :2000.  
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.8 cm ponad po-
ziomem terenu.  
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m wg PN-B-10729 .  
 

5.3. Klimatyzacja 
 

1. Przed montażem jednostek zewnętrznych  należy je oczyścić wewnątrz i zewnątrz, 
przeprowadzić ich konserwacje i przegląd techniczny. Obudowy wszystkich klimatyzatorów 
oczyścić z rdzy i wykonać lakierowanie warsztatowe obudów z wierzchnią powłoką lakierniczą 
w kolorze elewacji ( transport jednostek zewnętrznych do warsztatu ) 

2. Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji ( ciężar każdej jednostki ca 80 do 120 kG.)  
obejmuje:  
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-  montaż  ściennych wsporników klimatyzacji  z  elementów  stalowych ze stali nierdzewnej. 
Wsporniki wykonać analogicznie do typowych wsporników  fabrycznych  typu SP 450 o 
udżwigu  120 kG     szt  14 i  SP550 o udżwigu 170 kG  szt 2  (dla jednostki  o wymiarach ca 
100cm i wys.120cm)  

- Transport jednostek zewnętrznych klimatyzacji z miejsca składowania na ścianę budynku.     S 
-  zamocowanie  jednostek zewnętrznych klimatyzacji na nowych wspornikach przy 

zastosowaniu nowych amortyzatorów pod urządzeniami,    
- montaż pod tynkiem w bruzdach ściennych na elewacji przewodów skroplin z jednostek 

wewnętrznych z rur dn 20PE i długości ogólnej ca 38 mb dla wszystkich klimatyzatorów  
- podłączenie przewodów zasilających elektrycznych i gazowych będzie polegało na 

następujących pracach:  
- w przypadku zbyt krótkiego przewodu  stosować złączki systemowe w korytach PVC dla 

kabli oraz lutowanie na lut twardy przewodów miedzianych  gazowych  
- Dla całej wiązki przewodów stosować obudowy to jest koryta systemowe PVC o wymiarach 

90x65 lub 140x65 z elementami narożnymi i kolanami  dla zmiany kierunku ( długość nowych 
koryt ca 20mb).  
- Przejście koryta przez ścianę budynku wykonać w rurze osłonowej  dn110 z PVC ( 8szt x 

0,6m), Przejście uszczelnić masą uszczelniającą np. VERGACOL. 
- Przed podłączeniem instalacji gazowej do nowo zamontowanej jednostki zewnętrznej  

wykonać próbę szczelności instalacji sprężonym powietrzem.  
-Po pozytywnej próbie szczelności trasy gazowe odpowietrzyć ,podłączyć je do klimatyzatora 

do klimatyzatora podłączyć kable elektryczne, otworzyć zawory w skraplaczu i wpuścić czynnik 
chłodniczy do instalacji.  
-  W przypadku ubytku  płynu chłodniczego dopełnić układy  takim samym  czynnikiem z butli 

o pojemności ca 10 do 13 kg. Wstępnie przyjąć zużycie czynnika chłodniczego na 2 butle. 

6. Kontrola robót i materiałów 

6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć założoną jakość robót. 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

6.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 

6.6. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie atestów 
powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 

6.7. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
6.7.1. Certyfikat na „Znak Budowlany” lub „Regionalny Wyrób Budowlany” wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

6.7.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą lub apro-
batą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmo-
nizowanej, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 
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6.8. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Przedmiary i obmiary robót 

7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi 
dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze 
względu na konieczność dostosowywania się do istniejącego układu zabudowy i sieci pod-
ziemnych wymiary z dokumentacji należy potwierdzić w naturze.  

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 
7.2.1. Roboty ziemne     1m3 
7.2.2. sieć kanalizacyjna      1m 
7.2.3. studnie kanalizacyjne     1szt 

8. Odbiory robót budowlanych 

8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie przewi-
duje się żadnych specyficznych rozwiązań. 

8.2. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace skoń-
czone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami.  

8.3. Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie z Wykonawcą 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzysz ących 

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w cało-
ściowej ofercie składanej na wykonanie prac 

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące, w tym opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego, 
zawarte są w kosztach ogólnych. 

9.3. W skład robót tymczasowych i towarzyszących wchodzą: 
9.3.1. Organizacja placu budowy. 
9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy. 
9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoż. 
9.3.4. Prace porządkowe 
9.3.5. Prace pomiarowe i geodezyjne 
9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbędne dla wykonania robót budowlanych. 
9.3.8. Zajęcie pasa drogowego i chodników. 

10. Dokumenty odniesienia 
dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

10.1. Projekt Wykonawczy. 

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10.3. Przedmiar robót. 
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10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (odpowiednie do 
danej kategorii robót) wydawnictwa ITB. 

10.5. Ustawy: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (tekst ujednoli-

cony – Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623). 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych ogłoszona w Dz.U. 2004 

nr 92 poz. 881, z późniejszymi zmianami. 

10.6. Rozporządzenia: 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.2004 nr 202 
poz.2072.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002 nr 108 poz.953.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. 
Nr.75,poz.690. z późn. zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w  
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów bu-
dowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107 poz.679.Zmiany: Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego (Dz.U. 2003. nr 120, poz.1131). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wy-
robów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wy-
robów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122) 

10.7. Normy: 
� Wszystkie normy przywołane w obowiązujących aktach prawnych. 
� Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiającego 

 
________________________________ 

koniec 


