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1. Część ogólna. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Park w Pokoju, dz. nr 221/18, 369/95, 359/125, 366/98, 306/92, obręb: Pokój 
– przyłącze wodociągowe ø63PE, przyłącze kanalizacji sanitarnej ø160PVC, 
przebudowa przyłącza wodociągowego ø75PE, przebudowa przyłącza kan. 
sanitarnej ø200PVC, instalacja wodociągowa zewnętrzna, instalacja 
kanalizacji sanitarnej zewnętrzna, instalacja kanalizacji deszczowej 
(zewnętrzna). 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiot robót obejmuje swym zakresem wbudowanie dolnego źródła 
ciepła 1, dolnego źródła ciepła 2, instalacji kanalizacji deszczowej, 
instalacji kanalizacji sanitarnej 1, instalacji kanalizacji sanitarnej 2, 
przyłącza wodociągowego 1, przyłącza wodociągowego 2. 

 
1.2.1 Roboty montażowe związane z wykonaniem dolnego źródła ciepła 1: 

Roboty montażowe obejmują: 
- Wiercenia obrotowe na płuczkę do głebokosci 100 m wiertnica UGB-50M, 
swider gryzowy - strefa 0-100 m, Fi 143 mm, skały kategorii IV, płuczka 
iłowa, 
- Wiercenia obrotowe na płuczkę do głebokosci 100 m wiertnica UGB-50M, 
zagospodarowanie wiertni i montaż wiertnicy UGB-50M, montaż na pierwszym 
otworze, 
- Wiercenia obrotowe na płuczkę do głebokosci 100 m wiertnica UGB-50M, 
zagospodarowanie wiertni i montaż wiertnicy UGB-50M, montaż na każdym 
nastepnym otworze, 
- Wiercenia obrotowe na płuczkę do głebokosci 100 m wiertnica UGB-50M, 
demontaż wiertnicy i likwidacja placu wiercen, demontaż na pierwszym 
otworze, 
- Wiercenia obrotowe na płuczkę do głebokosci 100 m wiertnica UGB-50M, 
demontaż wiertnicy i likwidacja placu wiercen, demontaż na każdym nastepnym 
otworze, 
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkład, 
koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - 80 % mechanicznie, 
- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciagiem 
recznym, głebokosc do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokosc wykopu 0.8-
1.5 m - 20% recznie, 
- Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15cm, piasek 
- Studnia kolektorowa 1249RB z rotametrami 8-38 l/min, z systemem 
elektronicznym EDS, 
- Grupa zaworowa dla rur dobiegowych dla studni, 
- Wymiennik pionowy 240 100m (2 przewody HDPE100 RC Pn-16 40x3,7 o 
łacznej długosci 200m) każdy zintegrowany fabrycznie z głowicą FF/Focker 
240, 
- Rura rozprowadzająca HDPE100 RC Pn-12,5 Fi-40 mm, 
- Rura zbiorcza HDPE100 Pn-10 Fi-90 mm, 
- Wodny roztwór glikolu propylenowego HENOCK 20P15, 
- Kolano PE elektrooporowe Fi-90 mm 90st., 
- Kolano PE elektrooporowe Fi-90 mm 45st., 
- Mufa PE elektrooporowa Fi-90 mm, 
- Mufa PE elektrooporowa Fi-40 mm, 
- Tworzywowa tuleja kołnierzowa długa PE100 SDR11, Pn16 90, 
- Kołnierz stalowy (PN16) pokryty tworzywem 90, 
- Opakowanie typu MOUSER 600 l, 
- Opakowanie typu MOUSER 1000 l, 
- ThermoCem PLUS 15ton, 
- Dystanser dla sondy 2x40 mm, 
- Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek, 
- Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego, 



                                             
 

 

- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 
m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Krotnosc=0,8, 
- Reczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m, 
- Zageszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV, 
- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW, 
- Nakłady uzupełniajace do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5km odległości transportu, ponad 1km samochodami samowyładowczymi, po 
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5t 
Krotnosc=5 
 

1.2.2 Roboty montażowe związane z wykonaniem dolnego źródła ciepła 2: 
Roboty montażowe obejmują: 
- Wiercenia obrotowe na płuczkę do głebokości 100 m wiertnica UGB-50M, 
świder gryzowy - strefa 0-100 m, Fi 143 mm, skały kategorii IV, płuczka 
iłowa, 
- Wiercenia obrotowe na płuczkę do głebokości 100 m wiertnica UGB-50M, 
zagospodarowanie wiertni i montaż wiertnicy UGB-50M, montaż na pierwszym 
otworze, 
- Wiercenia obrotowe na płuczkę do głebokości 100 m wiertnica UGB-50M, 
zagospodarowanie wiertni i montaż wiertnicy UGB-50M, montaż na każdym 
nastepnym otworze, 
- Wiercenia obrotowe na płuczkę do głebokości 100 m wiertnica UGB-50M, 
demontaż wiertnicy i likwidacja placu wierceń, demontaż na pierwszym 
otworze, 
- Wiercenia obrotowe na płuczkę do głebokości 100 m wiertnica UGB-50M, 
demontaż wiertnicy i likwidacja placu wierceń, demontaż na każdym nastepnym 
otworze, 
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15m3, grunt kategorii III - 80 % mechanicznie Krotność=0,8, 
- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciagiem 
ręcznym, głebokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-
1.5 m - 20% ręcznie Krotność=0,2, 
- Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15cm, piasek, 
- Studnia kolektorowa 1249RB z rotametrami 8-38 l/min, z systemem 
elektronicznym EDS, 
- Grupa zaworowa dla rur dobiegowych dla studni, 
- Wymiennik pionowy 240 100m (2 przewody HDPE100 RC Pn-16 40x3,7 o 
łącznej długości 200m) każdy zintegrowany fabrycznie z głowicą FF/Focker 
240, 
- Rura rozprowadzająca HDPE100 RC Pn-12,5 Fi-40 mm, 
- Rura zbiorcza HDPE100 Pn-10 Fi-90 mm, 
- Wodny roztwór glikolu propylenowego HENOCK 20P15, 
- Kolano PE elektrooporowe Fi-90 mm 90st, 
- Kolano PE elektrooporowe Fi-90 mm 45st, 
- Mufa PE elektrooporowa Fi-90 mm, 
- Mufa PE elektrooporowa Fi-40 mm, 
- Tworzywowa tuleja kołnierzowa długa PE100 SDR11, Pn16 90, 
- Kołnierz stalowy (PN16) pokryty tworzywem 90, 
- Opakowanie typu MOUSER 1000 l, 
- ThermoCem PLUS 15ton, 
- Dystanser dla sondy 2x40 mm, 
- Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek, 
- Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego, 
- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 
m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Krotność=0,8 



                                             
 

 

- Reczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głebokość 
do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Krotność=0,2 
- Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV, 
- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW, 
- Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5km odległości transportu, ponad 1km samochodami samowyładowczymi, po 
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5t 
Krotność=5. 

 
1.2.3 Roboty montażowe związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej: 

Roboty montażowe obejmują: 
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - 80 % mechanicznie Krotność=0,8 817,1 
m3, 
- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-
1.5 m - 20% ręcznie Krotność=0,2 817,1 m3, 
- Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15cm, piasek 213,3 m2, 
- Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek – pod zbiorniki 
21,600 m3, 
- Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 
160 mm 216,0 m, 
- Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 
200 mm 21,0 m, 
- Studnie rewizyjne z kregów betonowych w gotowym wykopie (bez 
murowania podstawy studni), Fi 1000 mm, głębokość 2,0 m 3,0 szt, 
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez 
murowania podstawy studni), Fi 1000 mm, za każde następne 0,5 m 0.5 3,0 m, 
- Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425 mm z gotowych 
elementów z tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0 m - PE 200 7,0 szt., 
- Dostawa i montaż seperatora zgodnie z PT 1,0 szt., 
- Zbiornik betonowy podziemy o pojemności 50 m3 2,0 szt., 
- Płukanie instalacji kanalizacyjnej, w budynkach niemieszkalnych 237,0 
m, 
- Próba szczelnosci kanałów rurowych, kanał Dn 150 mm 216,0 m, 
- Próba szczelnosci kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm 21,0 m, 
- Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 25 cm 65,8 m3, 
- Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Krotność=0,2 
594,7 m3, 
- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 
m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Krotność=0,8 594,7 m3, 
- Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV 594,7 m3, 
- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW 222,4 m3, 
- Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za kaźdy następny 
1 km Krotnosc=5 222,4 m3. 

 
1.2.4 Roboty montażowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej 1: 

Roboty montażowe obejmują: 
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - 80 % mechanicznie Krotność=0,8 148,9 
m3, 
- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 



                                             
 

 

ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-
1.5 m - 20% ręcznie Krotność=0,2 148,9 m3, 
- Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0m i głębokość 
do 3.0m, kategoria gruntu III-IV 309,0 m2, 
- Przewierty maszyną do wierceń poziomych, rurami Dn250mm, grunt 
kategorii III-IV 12,0 m, 
- Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm, piasek 92,7 m2, 
- Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 
160 mm 94,0 m, 
- Dostawa i montaż przepompowni P1 zgodnie z PT 1,0 szt., 
- Rury PE, Fi90mm - przewód tłoczny 21,0 m, 
- Studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy 600mm z gotowych 
elementów z tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0m 5,0 szt., 
- Przeciąganie rurociagów przewodowych w rurach ochronnych 12,0 m, 
- Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm 94,0 m, 
- Płukanie instalacji kanalizacyjnej, w budynkach niemieszkalnych 94,0 
m, 
- Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 20 cm 18,5 m3, 
- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległosc do 10 
m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Krotność=0,8 111,8 m3, 
- Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Krotność=0,2  
111,8 m3, 
- Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV 111,8 m3, 
- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW 37,2 m3, 
- Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5km odległości transportu, ponad 1km samochodami samowyładowczymi, po 
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5t 
Krotność=5 37,2 m3. 

 
1.2.5 Roboty montażowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej 2: 

Roboty montażowe obejmują: 
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - 80 % mechanicznie Krotność=0,8 510,3 
m3, 
- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-
1.5 m - 20% recznie Krotność=0,2 510,3 m3, 
- Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0m i głębokość 
do 3.0m, kategoria gruntu III-IV 1 134,0 m2, 
- Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm, piasek 340,2 m2, 
- Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, 
Dn200mm 33,0 m, 
- Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 
160 mm 358,0 m, 
- Przewierty maszyną do wierceń poziomych, rurami Dn250mm, grunt 
kategorii III-IV 13,0 m, 
- Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych 13,0 m, 
- Rury PE, Fi110mm - przewód tłoczny 10,0 m, 
- Studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy 600mm z gotowych 
elementów z tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0m 18,0 szt., 
- Dostawa i montaż przepompowni P2 zgodnie z PT 1,0 szt., 
- Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn200mm 33,0 m, 
- Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn160mm 358,0 m, 



                                             
 

 

- Płukanie instalacji kanalizacyjnej, w budynkach niemieszkalnych 391,0 
m, 
- Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 20 cm 68,0 m3, 
- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 
m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Krotność=0,8 398,1 m3, 
- Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Krotność=0,2 
398,1 m3, 
- Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV 398,1 m3, 
- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW 112,2 m3, 
- Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5km odległości transportu, ponad 1km samochodami samowyładowczymi, po 
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5t 
Krotność=5 112,2 m3. 
 

1.2.6 Roboty montażowe związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego 1: 
Roboty montażowe obejmują: 
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - 80 % mechanicznie Krotnosc=0,8 151,1 
m3, 
- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-
1.5 m - 20% recznie Krotność=0,2 151,1 m3, 
- Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0m i głębokość 
do 3.0m, kategoria gruntu III-IV 328,5 m2, 
- Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm, piasek 98,5 m2, 
- Nawiertki na istniejących rurociągach, rury Fi90mm 1,0 kpl, 
- Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociagach PVC i PE, Dn50mm 
1,0 szt., 
- Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą 
zgrzewania, Fi63mm 120,0 m, 
- Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą 
zgrzewania, Fi32mm 4,5 m, 
- Przewierty maszyną do wierceń poziomych, do 20m, rurami Dn100mm, 
grunt kategorii III-IV 15,0 m, 
- Przeciąganie rurociagów przewodowych w rurach ochronnych 15,0 m, 
- Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 124,5 
m, 
- Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 100 mm, rury PE 
(odcinek 200 m) 1,0 próba, 
- Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociag do Dn150 mm, 
odcinek 200 m 1,0 odcinek, 
- Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 20 cm 19,7 m3, 
- Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego 109,5 m, 
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi1000mm, 
głębokość 2,0m - studnia wodomierzowa 1,0 szt., 
- Blok betonowy pod zestaw wodomierzowy 1,0 kpl, 
- Przejście PE63/stal50 2,0 szt., 
- Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn50mm 1,0 kpl, 
- Zasuwy żeliwne klinowe kielichowe owalne bez obudowy uszczelniane 
folią aluminiową, montowane w komorach, Fi50mm 2,0 kpl, 
- Zawór antyskażeniowy Dn50 mm 1,0 szt., 
- Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn32mm 1,0 kpl, 
- Przejścia do studzienki wodomierzowej 2,0 szt., 



                                             
 

 

- Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn50mm 1,0 szt., 
- Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn25mm 1,0 szt., 
- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 
m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Krotność=0,8 120,7 m3, 
- Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Krotnosc=0,2 
120,7 m3, 
- Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV 120,7 m3, 
- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW 30,3 m3, 
- Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5km odległości transportu, ponad 1km samochodami samowyładowczymi, po 
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5t 
Krotność=9 30,3 m3. 

 
1.2.7 Roboty montażowe związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego 2: 

Roboty montażowe obejmują: 
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - 80 % mechanicznie Krotność=0,8  
554,0 m3, 
- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-
1.5 m - 20% ręcznie Krotność=0,2 554,0 m3, 
- Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0m i głębokość 
do 3.0m, kategoria gruntu III-IV 1 209,0 m2, 
- Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm, piasek 362,7 m2, 
- Nawiertki na istniejących rurociągach, rury Fi90mm 1,0 kpl, 
- Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociagach PVC i PE, Dn65mm 
1,0 szt., 
- Przyłącze wodociagowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą 
zgrzewania, Fi75mm 53,0 m, 
- Przyłącze wodociagowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą 
zgrzewania, Fi63mm 35,0 m, 
- Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą 
zgrzewania, Fi50mm 315,0 m, 
- Przewierty maszyną do wierceń poziomych, do 25m, rurami Dn100mm, 
grunt kategorii III-IV 25,0 m, 
- Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych 25,0 m, 
- Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 403,0 
m, 
- Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 100 mm, rury PE 
(odcinek 200 m) 2,0 próba, 
- Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 150 mm, 
odcinek 200 m 2,0 odcinek, 
- Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 20 cm 72,5 m3, 
- Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego 403,0 m, 
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi2000mm, 
głębokość 2,0m - studnia wodomierzowa 1,0 szt., 
- Blok betonowy pod zestaw wodomierzowy 1,0 kpl, 
- Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn65 mm 1,0 kpl, 
- Zasuwy żeliwne klinowe kielichowe owalne bez obudowy uszczelniane 
folią aluminiową, montowane w komorach, Fi65mm 2,0 kpl, 
- Zawór antyskażeniowy, Dn65mm 1,0 szt., 



                                             
 

 

- Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn65mm 1,0 szt., 
- Przejścia do studzienki wodomierzowej 2,0 szt., 
- Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn40mm 4,0 szt., 
- Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 
m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) Krotność=0,8 442,5 m3, 
- Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m Krotność=0,2 
442,5 m3, 
- Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 
kategorii III-IV 442,5 m3, 
- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, koparka 0,15m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55kW 111,5 m3, 
- Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczete 
0,5km odległości transportu, ponad 1km samochodami samowyładowczymi, po 
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5t 
Krotność=5 111,5 m3. 

  
1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 
Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności: 
- zabezpieczyć teren budowy z uwzględnieniem wjazdu i wyjazdu nie 
kolidującym z zastanym układem komunikacyjnym, 
- usytuować w dogodnym miejscu plac składowy materiałów budowlanych oraz 
miejsca dla sprzętu i urządzeń budowlanych, 
- posadowić tablicę informacyjną; 
Do prac towarzyszących związanych z budową należą: 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, pomiary do rozliczenia 
robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
- usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 
Do robot tymczasowych zalicza się: 
- ustawienie i demontaż rusztowań niezbędnych do montażu urządzeń i 
armatury 
Do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 
- działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach 
umowy o podwykonawstwie, 
- działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych 
przedsiębiorstw, 
- specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych, 
- specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez 
zleceniodawcę, 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji 
na budowie np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i 
oświetlenia, 
- działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i 
zabytków, 
Inne prace towarzyszące lub tymczasowe mogą być uwzględnione na zasadzie 
umowy między Inwestorem i Wykonawcą. 



                                             
 

 

1.4 Informacja o terenie budowy  
- Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii 
elektrycznej znajdującej się w przedmiotowym budynku  
- Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni 
dla pracowników oraz miejsce przechowywania narzędzi  
- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem  
- Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie ich wykonywania  
- Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i 
urządzeń do wbudowania; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren 
składowania w/w materiałów  
- Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach 
uzgodnionych z Inwestorem  
- W czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodzącym,  
 
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są 
zgodne z określeniami używanymi w polskich normach, obowiązujących 
dziennikach ustaw dotyczących tematyki opracowanej w projekcie budowlanym, 
wykonawczym oraz z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych 
(Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w 
rozporządzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN–45014 
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 
upoważnione przez właściwego ministra. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w 
sposób określony obowiązującymi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach 
kanalizacyjnych i wodnych zawarte są w warunkach technicznych wykonania i 
odbioru poszczególnych instalacji. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do 
magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 
materiałów. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm i przepisów. Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych 
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie 
wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 
Urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać wraz 
ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru. 
Dostarczane na miejsce składowania urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 
 
 



                                             
 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do 
wykonania robót. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt 
zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć 
aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić 
dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Zabronione jest 
przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w 
trakcie ich pracy na budowie. 
 
4.Wymagania dotyczące środków transportu. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1 Dolne źródło ciepła - kolektory gruntowe pionowe. 

Jako dolne źródło ciepła przewidziano kolektory pionowe gruntowe. 
Instalacja ta stanowiła będzie źródło ciepła dla potrzeb instalacji 
grzewczej, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Dla każdego z budynków tj. Ogrodowego i Oranżerii przewidziano 
po 12 odwiertów o głębokości 100 m każdy. W odwiertach umieszczone będą 
rury z polietylenu HDPE100, połączone odcinkami poziomymi z komorą 
rozdzielczą. W komorze przewidziano rozdzielacze do których należy włączyć 
poszczególne kolektory zasilania i powrotu. Od komory rozdzielczej do 
pomieszczenia z pompą ciepła przewidziano instalację ciepłowniczą wykonaną 
z rur HDPE100 PN10 Ø90. Lokalizację kolektorów pionowych, zasięg 
oddziaływania kolektora gruntowego, lokalizację komór rozdzielczych oraz 
trasę przyłączy instalacji ciepłowniczych przedstawiono w projekcie 
zagospodarowania terenu. 

Instalacja dolnego źródła (Dź) dla pomp ciepła powinna być tak 
zaprojektowana, aby nie była energochłonna (opór hydrauliczny) i koszt jej 
wykonania był na racjonalnym poziomie. 

  Przed wykonaniem projektu, należy zlecić wykonanie Projektu prac 
geologicznych (Ppg) celem określenia średniej wydajności odwiertu wyrażonej 
w W/mb., jego głębokość, ilość i minimalnej odległości pomiędzy nimi. 
Jeżeli z Ppg wynika niska przewodność cieplna gruntu oraz brak cieków 
wodnych – poniżej 30% głębokości odwiertu, projekt powinien uwzględniać 
regenerację dolnego źródła w sposób pasywny lub aktywny poprzez 
wykorzystanie chłodu na potrzeby klimatyzacji budynków lub innych procesów 
technologicznych. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zaprojektować 
regenerację poprzez wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii np: 
powietrza – instalacja chłodnic wentylatorowych.  

Zaleca się zweryfikowanie średniej wydajności odwiertu wyliczonej w 
Ppg, przez wykonanie próby echa termalnego metodą TRT po wykonaniu 
pierwszego odwiertu. Dla prawidłowego przeprowadzenia próby TRT należy 
zadbać, by od daty wykonania badanego odwiertu upłynęło co najmniej 28 dni. 
Sama próba TRT powinna dla prawidłowych wyliczeń trwać ok 72h. Długość 
pionowego GWC dla mocy grzewczej powyżej 30kW należy dobrać po 
przeprowadzeniu symulacji numerycznej np. przy pomocy programu Earth Energy 



                                             
 

 

Designer.  Dla wykonania symulacji niezbędne jest podanie  w szczególności 
następujących danych: ilość ciepła i chłodu w rozbiciu na poszczególne 
miesiące (OZC)  dla danej lokalizacji obiektu budowlanego, odległości 
między planowanymi odwiertami, rodzaj czynnika , współczynnik przewodzenia 
ciepła dla  gruntu w którym będą osadzone sondy.  

Przy pomocy symulacji numerycznej wyznacza się wysokość temperatur w Dź  
dla 50 lat pracy .  

Dla zapewnienia prawidłowej regeneracji Dź i kontrolowania przepływu, 
należy zaprojektować elektroniczny system pomiaru temperatur na każdej 
sekcji z możliwością archiwizacji wyników. 

Dobór sond, przewodów, armatury i pozostałych elementów Dź, należy 
zaprojektować dla optymalnego przepływu medium chłodniczego i oporu 
hydraulicznego. 

Należy dążyć aby technologia Dź była zaprojektowana i wykonana z 
jednorodnego materiału, odpornego na działanie czynników chemicznych, 
termicznych oraz mechanicznych, oddziaływujących na poprawność 
funkcjonowania instalacji. 

 
Sondy pionowe 
Projektuje się system Dź poprzez wykonanie pionowych odwiertów głębinowych 
w ilości 12 szt. na głębokości 100 Mb każdego z otworów. Do obliczeń ilości 
sond przyjmuje się uzysk energetyczny 35 W/mb. Przyjmuje się odległość 
pomiędzy sondami minimum 8 m. Dź ciepła będą wymienniki gruntowe w postaci 
pojedynczego „U-kształtu” uwzględniającego dwa przewody rurowe, każdy o 
wymiarach 40x3,7, wykonane w technologii HDPE100 RC oraz dodatkowy otwór 
technologiczny. Głowica występująca w układzie dwóch przewodów rurowych 
oraz otworu technologicznego, w poprzecznym przekroju posiada trójkątny 
kształt, dzięki czemu usprawnia aplikację sondy w otworze montażowym przy 
jednoczesnym wyprowadzeniu z odwiertu płuczki wiertniczej. Głowica sondy 
wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE PE100. Całość elementu 
roboczego, w którym przepływa czynnik umieszczona jest w specjalnie 
uformowanej obudowie tworzywowej dodatkowo wypełnionej masą o 
właściwościach konstrukcyjno-uszczelniających. Konstrukcja głowicy sondy 
pionowej zabezpiecza poprawną pracę gruntowego pionowego wymiennika ciepła 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem ciśnienia statycznego i 
dynamicznego.  

 
Studnie kolektorowe wielosekcyjne 
Geotermalny rozdzielacz hydrauliczny wbudowany wewnątrz komory tworzywowej 
tzw. studni rozdzielaczowej. Sekcje rozdzielacza oraz rury dobiegowe 
przechodzące przez ścianę studni są rozmieszczone na jednym poziomie w celu 
umożliwienia prawidłowego posadowienia studni i zagęszczenia w gruncie. 
Tworzywowa obudowa rozdzielacza ze względów wytrzymałościowych ma mieć 
kształt okrągły, a sekcje przechodzące przez jej ścianę z tych samych 
względów rozłożone są promieniście. Układ musi umożliwiać elektroniczne 
badanie oraz archiwizację parametrów pracy każdego wymiennika z osobna. 
Rejestracja pomiaru temperatury roztworu glikolu na wejściu do wymiennika, 
na powrocie z wymiennika oraz zapis różnicy temperatur. Układ analityczny 
współpracujący z elektronicznym czujnikiem przepływu umożliwiającym m.in. 
precyzyjną archiwizację danych. Optymalizacja procesów kontrolnych poprzez 
synchronizację rejestracji danych z czujnika przepływu, czujnika pogodowego 
oraz czujników wymiennika. Ze względu na środowisko w jakim system pracuje, 
koniecznym jest zadeklarowanie przez producenta (dostawcę) stopnia ochrony 
obudowy elementów umieszczonych w gruncie na poziomie IP 68 .  

 
Przewody poziome  
Poziome odcinki przewodów, zarówno rurociągi rozprowadzające, prowadzące z 
poszczególnych sond geotermalnych jak i rurociągi dobiegowe, prowadzące ze 
studni kolektorowych do pomieszczenia maszynowni, wykonać należy z rur 
HDPE100 o średnicach wynikających z obliczeń projektowych, łączonych metodą 
zgrzewania polifuzyjnego. Rurociągi należy posadowić poniżej strefy 



                                             
 

 

przemarzania gruntu. W przypadku prowadzenia rurociągów poziomych w strefie 
przemarzania, wymaga się aby zastosować rurociągi preizolowane o zespolonej 
konstrukcji, składającej się z rury przewodowej, wykonanej z HDPE 100, 
umieszczonej centrycznie w rurze osłonowej HDPE100 oraz izolacji cieplnej 
wypełniającej przestrzeń między rurami. Nie dopuszcza się stosowania 
połączeń rozłącznych dla łączenia przewodów układanych w gruncie. 

 
Płyn chłodniczy 
Jako medium, przewidzieć należy nietoksyczny płyn oparty na glikolu 
propylenowym. Wodny roztwór glikolu propylenowego ma zapewnić ochronę przed 
zamarznięciem  do temperatury  -15˚C. Płyn musi posiadać pełen pakiet 
inhibitorów korozji oparty na związkach organicznych, antyspieniacze oraz 
antyutleniacze. 

 
Materiał wypełniający odwiert 
W związku z  potrzebą zagwarantowania uszczelnienia otworu na całej 
długości sondy w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń 
pomiędzy poziomami wodonośnymi, niezbędne jest wypełnienie przestrzeni 
między górotworem a sondą, spoiwem hydraulicznym, nie zawierającym piasku 
kwarcowego. Do wypełniania przestrzeni pierścieniowej należy zastosować, 
suchą mieszankę, hydraulicznie wiążącą o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ ≈ 2,0 W/m K, charakteryzującą się wysoką odpornością na cykliczne 
zamrażanie i odmrażanie, posiadającą również zwiększoną odporność na 
agresje chemiczną środowiska. Wymaga się, aby zastosowana masa nadawała się 
do stosowania w strefach ochrony wód podziemnych z uwzględnieniem 
standardów higienicznych wobec ujęć wody pitnej. Spoiwo musi posiadać 
atesty i certyfikaty potwierdzające właściwości deklarowane przez 
producenta,  wydane przez uprawnione jednostki, mające minimum 5 letnie 
doświadczenie w przedmiotowej dziedzinie. 
 
5.2 Kanalizacja deszczowa. 
Opis sposobu wykonania robót: 
Instalacja kanalizacji deszczowej Ø250/200/160PVC.  
W celu odprowadzenia wód opadowych zebranych za pomocą wpustów 
kanalizacyjnych oraz odwodnienia liniowego z parkingu przy budynku 
garażowym zaprojektowano instalację kanalizacji deszczowej. Wody opadowe 
odprowadzane będą do projektowanych zbiorników magazynowych z systemem 
przelewowym zlokalizowanych na działce Inwestora o łącznej pojemności 100 
m3. Woda deszczowa ze zbiorników odprowadzana będzie do sztucznego 
zbiornika wodnego przy placu zabaw, gdzie nastąpi proces odparowania.  
Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów odbywać się będzie 
powierzchniowo na nieutwardzony teren na działce Inwestora.  
Na załamaniach trasy przewiduje się wykonanie teleskopowych studzienek 
kanalizacyjnych Ø600PP oraz Ø1000bet. Konstrukcja studzienki inspekcyjnej 
Ø600 składa się z kinety PP wraz z uszczelkami, rur karbowanych oraz 
zwięczenia. Studzienki betonowe wykonane zostaną z kręgów betonowych z 
betonu B45 łączonych na uszczelki. Studzienkę należy wyposażyć w żeliwne 
stopnie włazowe. Na studni rewizyjnej należy zaprojektować właz żeliwny 
logowany Dn600. Projektowane studzienki kanalizacyjne posiadać będą włazy 
żeliwne z blokadami dopasowane do lokalizacji studni.  
Przewody instalacji kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur 
Ø250/200/160PVC-U klasy S (SN8, SDR34). Rury należy układać na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Przewody należy kłaść na podsypce piaskowej o 
grubości 200 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profili przyłącza i 
instalacji kanalizacji deszczowej. Po pozytywnej próbie szczelności i 
drożności kanalizacji należy prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę z piasku, 
jak również grunt należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i 
prostolinijności kanału. Zagęszczenie powinno odbywać się warstwami o 
grubości 100-300 mm, aż do wysokości ok. 300mm powyżej wierzchu rury. 
Warstwy poza obsypką ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub 
wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu odpowiednio zagęszczonego. 



                                             
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego dla przedmiotowej Inwestycji należy zastosować separator substancji 
ropopochodnych, w celu podczyszczenia odprowadzanych wód opadowych do 
zbiorników magazynowych. 
Dobrany został separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o 
przepływie nominalnym NS = 30,0 [dm3/s] zintegrowany z osadnikiem. 
Separator wykonany zostanie jako zbiornik żelbetowy do zabudowy podziemnej 
o średnicy wewnętrznej 2,0 m. Wlot do separatora wyposażony jest w 
deflektor. Przed wylotem z separatora znajduje się przegroda wykonana ze 
stali szlachetnej z matą koalescencyjną, zatrzymująca drobne cząstki 
ropopochodnych. Cząstki te łączą się ze sobą co ułatwia ich flotację. Wylot 
z separatora wyposażony jest w automatyczne zamknięcie.  
 
5.3 Kanalizacja sanitarna. 
Opis sposobu wykonania robót: 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej od studni S1 ϕ160PVC.  
Odprowadzenie ścieków pozostałych ze sztucznego stawu oraz ścieków 
sanitarnych z budynku garażowego należy wykonać wg projektu. Ścieki 
odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 poprzez 
projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160PVC.  
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur z litego jednorodnego 
PVC-U (SN8, SDR34). Średnice przewodów i podłączeń kanalizacji sanitarnej 
poprowadzić wg projektu zagospodarowania terenu. Średnice przewodów i 
podłączenia kanalizacji sanitarnej wykonać wg projektu zagospodarowania 
terenu oraz profilu przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej od studni S1 ϕ160PVC.  
Ze względu na różnice wysokości terenu oraz rzędną dna istniejącej studni 
kanalizacyjnej do której odprowadzane będą ścieki nie jest możliwe 
grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu inwestycji. Należy 
zastosować przepompownię zlokalizowaną na działce Inwestora oraz kanał 
tłoczny.  
Instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur z 
litego jednorodnego PVC-U (SN8, SDR34), natomiast instalację kanalizacji 
tłocznej należy wykonać z rur polietylenowych Ø90 PE 100 szereg SDR 11 (PN 
16,0) łączonych przez zgrzewanie doczołowe. Ścieki z pompowni odprowadzone 
zostaną przewodem tłocznym do studzienki rozprężnej, a następnie przewodem 
grawitacyjnym Ø160 do proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej. Studzienka 
rozprężna wykonana zostanie jako studnia Ø1000. Wyposażona będzie w lej, 
który wytrącał będzie energię wpływających ścieków chroniąc ją przed 
uszkodzeniem. Średnice przewodów i podłączenia kanalizacji sanitarnej 
wykonać wg projektu zagospodarowania terenu oraz profili instalacji 
kanalizacji sanitarnej. 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej od studni S6 ϕ200PVC.  
Odprowadzenie ścieków pozostałych z fontanny i basenów ogrodowych oraz 
ścieków sanitarnych z budynku oranżerii oraz pawilonów ogrodowych należy 
wykonać wg projektu. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej Ø200 poprzez projektowaną przebudowę przyłącza 
kanalizacji sanitarnej. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z 
rur z litego jednorodnego PVC-U (SN8, SDR34). Średnice przewodów i 
podłączenia kanalizacji sanitarnej wykonać wg projektu zagospodarowania 
terenu oraz profili przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej od studni S6 ϕ160/200PVC.  
Ze względu na różnice wysokości terenu oraz rzędną dna istniejącej studni 
kanalizacyjnej do której odprowadzane będą ścieki nie jest możliwe 



                                             
 

 

grawitacyjne odprowadzenie ścieków z terenu inwestycji. Należy zastosować 
przepompownię zlokalizowaną na działce Inwestora oraz kanał tłoczny.  
Instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur z 
litego jednorodnego PVC-U (SN8, SDR34), natomiast instalację kanalizacji 
tłocznej należy wykonać z rur polietylenowych Ø110 PE 100 szereg SDR 11 (PN 
16,0) łączonych przez zgrzewanie doczołowe. Ścieki z pompowni odprowadzone 
zostaną przewodem tłocznym do studzienki rozprężnej, a następnie przewodem 
grawitacyjnym Ø200 do proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej. Studzienka 
rozprężna wykonana zostanie jako studnia Ø1000. Wyposażona będzie w lej, 
który wytrącał będzie energię wpływających ścieków chroniąc ją przed 
uszkodzeniem. Średnice przewodów i podłączeń kanalizacji deszczowej 
poprowadzić wg projektu zagospodarowania terenu. Średnice przewodów i 
podłączenia kanalizacji sanitarnej wykonać wg projektu zagospodarowania 
terenu oraz profili instalacji kanalizacji sanitarnej.  
Na załamaniach trasy przewiduje się wykonanie teleskopowych studzienek 
kanalizacyjnych Ø425/600. Konstrukcja studzienki włazowej składa się z 
kinety PP wraz z uszczelkami, rur karbowanych oraz zwięczenia. Projektowane 
studzienki kanalizacyjne posiadać będą włazy żeliwne dopasowane do 
lokalizacji studni. 
Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o wysokości 200 mm. 
Następnie należy wykonać obsypkę rury, aby zagwarantować rurze dostateczne 
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosić 200mm, po 
zagęszczeniu, powyżej wierzchu rury. Zagęszczenie powinno odbywać się 
warstwami o grubości 100-300 mm. Po pozytywnej próbie szczelności i 
drożności kanalizacji sanitarnej prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę, jak 
również grunt z odkładu należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu 
spadku i prostolinijności kanału. Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad 
nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu 
zagęszczonego. Roboty ziemne wykonać mechanicznie oraz ręcznie, natomiast w 
miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem zachować szczególną 
ostrożność. Przed zasypaniem przyłącza należy dokonać próby szczelności 
oraz dokonać pomiarów geodezyjnych powykonawczych. 
 
5.4 Przyłącze wodociągowe, instalacja wodociągowa. 
Przyłącze wodociągowe Ø63PE do SW1.  
Projektowane przyłącze wodociągowe Ø63PE należy wpiąć do istniejącej sieci 
wodociągowej Ø90PE przebiegającej przez działkę nr 306/92. Wpięcie do 
istniejącej sieci należy wykonać poprzez opaskę do nawiercania z odejściem 
gwintowanym Ø90/Ø63. Za opaską do nawiercania należy zastosować zasuwę Dn50 
z uszczelnieniem miękkim. Przyłącze wodociągowe Ø63PE do studni 
wodomierzowej wykonane będzie z rur polietylenowych PE (PN 10,0) łączonych 
przez zgrzewanie elektrooporowe.  
Przyłącze wodociągowe doprowadzone zostanie do projektowanej studni 
wodomierzowej Ø1000, w której zlokalizowany zostanie główny zestaw 
wodomierzowy składający się z:  
- złączek przejściowych,  
- zasuwy Dn50, 
- zwężek stalowych  
- wodomierza JS10 Master C+ DN32  
- zaworu zwrotnego antyskażeniowego Dn50  
Uzbrojenie wewnątrz studni musi być wsparte na wylewanych blokach z betonu 
klasy C16/20. Pomiędzy blokiem a armaturą należy stosować przekładki z 
folii polietylenowej, zabezpieczające antykorozyjną powłokę armatury przed 
bezpośrednim kontaktem z powierzchnią betonu. W okresie niskich temperatur 
Inwestor ma obowiązek zabezpieczyć w odpowiedni sposób wodomierz przed 
zamarznięciem w nim wody. Studnia wodomierzowa musi zostać odpowiednio 
zabezpieczona przez napływem wód gruntowych i opadowych, zostanie ona 
wyposażona w zagłębienie do wyczerpywania wody. Studnia będzie posiadać 
stopnie złazowe oraz otwór włazowy o średnicy Ø600 zaopatrzony w pokrywę, 
która zostanie dostosowana do jej lokalizacji.  
 



                                             
 

 

Instalacja wodociągowa od studni SW1 ϕ63/50/40PE.  
W celu podłączenia budynku garażowego oraz sztucznego stawu do sieci 
wodociągowej zaprojektowano instalację wodociągową, która wpięta zostanie 
na działce Inwestora do studni wodomierzowej SW1. Woda do studni 
wodomierzowej doprowadzana będzie poprzez projektowane przyłącze 
wodociągowe. Instalacja wodociągowa wykonana będzie z rur polietylenowych 
PE 100 SDR11 PN10, łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Od studni 
wodomierzowej wychodzić będzie instalacja o średnicy ϕ63PE od której 
wykonane zostanie rozgałęzienie na budynek garażowy. Do budynku garażowego 
doprowadzona zostanie instalacja wodociągowa ϕ40PE, natomiast za trójnikiem 
do komory przy sztucznym stawie doprowadzona zostanie instalacja ϕ50PE.  
Projektowana instalacja wpięta zostanie do studni wodomierzowej, w której 
zlokalizowany zostanie główny zestaw wodomierzowy, natomiast w 
projektowanym budynku oraz komorze przy stawie zlokalizowane zostaną 
podliczniki. 
 
Przyłącze wodociągowe Ø75PE do SW2.  
Projektowane przyłącze wodociągowe Ø75PE należy wpiąć do istniejącej sieci 
wodociągowej Ø90PE przebiegającej przez działkę nr 306/92. Wpięcie do 
istniejącej sieci należy wykonać poprzez trójnik kołnierzowy Ø90/Ø90/Ø75. 
Za trójnikiem należy zastosować zasuwę Dn65 z uszczelnieniem miękkim. 
Przyłącze wodociągowe Ø75PE do studni wodomierzowej wykonane będzie z rur 
polietylenowych PE (PN 10,0), łączonych przez zgrzewanie doczołowe.  
Przyłącze wodociągowe doprowadzone zostanie do projektowanej studni 
wodomierzowej Ø2000, w której zlokalizowany zostanie główny zestaw 
wodomierzowy składający się z:  
- złączek przejściowych  
- zasuw Dn65  
- króćców dwukołnierzowych Dn65  
- wodomierza MWN65 klasy B  
- zaworu zwrotnego antyskażeniowego Dn65  
Uzbrojenie wewnątrz studni musi być wsparte na wylewanych blokach z betonu 
klasy C16/20. Pomiędzy blokiem a armaturą należy stosować przekładki z 
folii polietylenowej, zabezpieczające antykorozyjną powłokę armatury przed 
bezpośrednim kontaktem z powierzchnią betonu. W okresie niskich temperatur 
Inwestor ma obowiązek zabezpieczyć w odpowiedni sposób wodomierz przed 
zamarznięciem w nim wody. Studnia wodomierzowa musi zostać odpowiednio 
zabezpieczona przez napływem wód gruntowych i opadowych, zostanie ona 
wyposażona w zagłębienie do wyczerpywania wody. Studnia będzie posiadać 
stopnie złazowe oraz otwór włazowy o średnicy Ø600 zaopatrzony w pokrywę, 
która zostanie dostosowana do jej lokalizacji.  
 
Instalacja wodociągowa od studni SW2 ϕ75/63/50/40PE.  
W celu podłączenia budynku oranżerii, pawilonów ogrodowych, basenów oraz 
fontanny do sieci wodociągowej zaprojektowano instalację wodociągową, która 
wpięta zostanie na działce Inwestora do studni wodomierzowej SW2. Woda do 
studni wodomierzowej doprowadzana będzie poprzez projektowaną przebudowę 
przyłącza wodociągowego. Instalacja wodociągowa wykonana będzie z rur 
polietylenowych PE 100 SDR 11 PN10, łączonych przez zgrzewanie 
elektrooporowe. Od studni wodomierzowej wychodzić będzie instalacja o 
średnicy ϕ75PE od której wykonane zostaną rozgałęzienia na poszczególne 
obiekty. Do budynku oranżerii oraz pawilonów ogrodowych doprowadzone 
zostaną instalacje wodociągowe ϕ40PE, natomiast do komór przy fontannie 
oraz przy basenach ogrodowych doprowadzone zostaną instalacje ϕ50PE.  
Projektowana instalacja wpięta zostanie do studni wodomierzowej, w której 
zlokalizowany zostanie główny zestaw wodomierzowy, natomiast w 
projektowanych budynkach oraz komorze przy fontannie i basenach ogrodowych 
zlokalizowane zostaną podliczniki. 
 
Przy zmianie kierunku oraz na odgałęzieniach przewodów należy zastosować 
kształtki producenta rur. Przebieg trasy rurociągu jak i jego średnice wg 



                                             
 

 

projektu zagospodarowania terenu oraz profilu przyłącza wodociągowego. Przy 
montażu rurociągów konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu. Przewody 
należy kłaść na podsypce piaskowej o grubości 200 mm, ze spadkami zgodnymi 
z rysunkiem. Podsypka powinna być dokładnie ubita i wyprofilowana do spadku 
przyłącza. Nad rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą. Dla sprawdzenia szczelności 
rur, a przede wszystkim szczelności złączy należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodów i 
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym 
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza 
powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Po 
pozytywnej próbie szczelności należy prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę z 
piasku, jak również grunt należy starannie zagęścić. Zagęszczenie powinno 
odbywać się warstwami o grubości 100-300 mm, aż do wysokości ok. 300 mm 
powyżej wierzchu rury. Warstwy poza obsypką ochronną oraz ponad nią do 
powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy wykonać z gruntu 
odpowiednio zagęszczonego. Przewody wodociągowe z rur PE przed oddaniem do 
eksploatacji powinny być dokładnie przepłukane czystą wodą wodociągową.  
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, gdy wypływająca woda z 
przewodu, będzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody 
pitnej należy poddać dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 
24 godziny. Wodociąg można przekazać do odbioru jeżeli wyniki badań 
bakteriologicznych wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla 
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
 
Próba szczelności i dezynfekcja rurociągu  
Przed zasypaniem przyłącza należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, próbę 
ciśnieniową oraz należy zgłosić przyłącze do odbioru. Próby szczelności 
należy wykonać wg PN-B-10725:1997: Wodociągi zewnętrzne. Przewody. 
Wymagania i badania na ciśnienie próbne 1 MPa w obecności dostawcy wody. 
Przed oddaniem do użytkowania należy czystą wodą wodociągową przeprowadzić 
płukanie i dezynfekcję przewodów. Woda płucząca po zakończeniu powinna być 
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeśli wyniki badań 
wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien być 
przeprowadzony przy użyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu (o stężeniu 1 
l podchlorynu sodu na 500 l wody) w obecności terenowych organów 
sanitarnych. Odbiory techniczne wg PN-B-10725:1997: Wodociągi zewnętrzne. 
Przewody. Wymagania i badania. Roboty montażowe wykonać zgodnie z 
„Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE”. 
 
6. Czynności związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
(PN, aprobata techniczna, itp.). Jakość wykonania instalacji powinna być 
potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 
robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1 Przedmiar robót. 
Przedmiar robót jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. 
Przedstawienie przedmiaru robót jest uszczegółowieniem składającym się na 
dokumentację projektową, która pozwoli wykonawcy na jednoznaczne określenie 
ceny oferty. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 



                                             
 

 

programu funkcjonalno-użytkowego przedmiar robót jest to opracowanie 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz 
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek 
nakładów rzeczowych. 
Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w 
Rozporządzeniu. Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru 
robót były uwzględnione następujące zasady: 

 układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną 
identyfikację zakresu i podstawowych parametrów technicznych robót,  

 roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle 
wyróżniających je cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejności 
wykonania, charakterystycznych metod wykonania i innych cech, 
powodujących zróżnicowanie kosztów i cen ich wykonania,  

 należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi 
rysunkami oraz specyfikacją techniczną, podającą wymagania techniczne 
dla robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, 
jakie są zakresy poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według 
jakich zasad obliczono ilość robót ujętych w tych pozycjach, jak 
będzie się obliczało ilości rzeczywiście wykonanych robót, oraz jakie 
będą podstawy płatności za wykonane roboty,  

 należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen 
pozycji przedmiaru robót,  

 jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości 
jednoznacznego określenia ilości robót, sposób obliczenia zostanie 
podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym.  

 
7.2 Obmiar robót. 
Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy.  
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 
dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru 
na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 



                                             
 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umownych.  
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 
 
9. Przepisy związane 
9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. 
Nr207. poz. 2016 z późn. zm.) 
9.2 Normy. 
9.3 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. Terminologia. 
9.4 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowa. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
9.5 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
9.6 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 



                                             
 

 

9.7 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
9.8 PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
9.9 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
9.10 PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczymi stosowany na gorąco. 
9.11 PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. 
9.12 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 
9.13 PN-EN 545 - "Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz 
ich złącza do rurociągów wodnych" 
9.14 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
9.15 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwna i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
9.16 PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
9.17 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
9.18 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary. 
9.19 BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne. 
 


