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1. WSTĘP 
 
    Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
wodociągowej, kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacją projektową:  

P. B. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaradzu” 
      
 Nazwa obiektu:  Świetlica wiejska w Domaradzu 
 
 Adres obiektu:  Domaradz 50 dz. nr 332/1 
 
 Biuro projektowe:  P.H.U. Dariusz Flis  
     46-200 Bąków ul. Leśna 17 
 
 Inwestor:   Gmina Pokój 
     Pokój ul. Sienkiewicz 8 

 
 

    Zakres robót obj ętych specyfikacj ą:  
 

Roboty w branŜy instalacyjnej związane ze Rozbudową świetlicy wiejskiej w 
Domaradzu określone w dokumentacji technicznej; 

  
 
    Wymagania ogólne dotycz ące robót instalacji sanitarnych:  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową. Wykonawca ponosi równieŜ za 
bezpieczeństwo na terenie robót od momentu przekazania placu budowy do 
końcowego odbioru robót.  

 
 

    Materiały:  
 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania przedmiotowego zadania powinny 
posiadać udokumentowane atesty i aprobaty techniczne.  

Źródła pozyskania (zakupu) wszystkich materiałów przeznaczonych do uŜycia 
(wbudowania) powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego reprezentującego Inwestora.  

 
 

   Wykonanie robót:  
 
 Ogólne zasady wykonania robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien zabezpieczyć i oznakować 
teren budowy wraz z placem składowym na materiały budowlane. Oznakowanie i 
zabezpieczenie przed osobami postronnymi winno być zgodne z przepisami 
zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót zgodnie z: 
- Dokumentacją projektową; 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych robót 
- Obowiązujących przepisów BHP; 



 

 

- Obowiązujących przepisów p. poŜarowych.  
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz autor projektu, upowaŜnieni są do  
kontroli wszystkich robót i dostarczonych materiałów na budowę. Polecenia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego potwierdzone 
jednoznacznym wpisem do dziennika budowy powinny być wykonane w 
wyznaczonym terminie.  

Niewykonanie ustaleń upowaŜnia nadzór Inwestorski i autorski do Ŝądania 
wstrzymania robót.  

 
   Kontrola jako ści robót:  
 

- Celem kontroli jest osiągnięcie załoŜonej w dokumentacji jakości robót;  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

wbudowanych materiałów;  
- Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm; 
- Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów lub badań Wykonawca 

powinien powiadomić Inspektora nadzoru o ich rodzaju, miejscu i terminie. 
Wyniki pomiarów i badań powinny być przedstawione w formie pisemnej.   

 
   Obmiar robót:  
 

- Obmiar robót musi określać faktyczny zakres wykonanych robót; 
- Obmiar robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysach 

ofertowych;  
- Obmiar gotowych elementów robót powinien być przeprowadzony z 

częstotliwością wynikającą z ustaleń warunków umownych w zakresie 
rozliczeń i odbioru robót. 

 
2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 
    Instalacja wodoci ągowa: 

 
Prace przy wykonaniu instalacji wodociągowej powinny być wykonane i 
odebrane zgodnie z postanowieniami: 

- PN –92/B01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu” 
- PN –-B-10720 „Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych”; 
- PN –81/B-10700.00 „ Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.   
 
    Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

 
Prace przy wykonaniu robót kanalizacji sanitarnej powinny być wykonane i 
odebrane zgodnie z postanowieniami: 

- PN –92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”  

- PN –81/B-10700.00 „ Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
 

                 Opracował:   
                                      Dariusz Flis 


