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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1. Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić treści zawarte w
wykorzystywanej niniejszej specyfikacji technicznej, uwzględniające zmiany, jakie wynikają z przepisów
wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 lipca 2003 r.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych
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(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
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przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
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1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne
punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz komplet  dokumentacji projektowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
− dostarczoną przez Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
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uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. ... Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy,
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem oraz
za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacj ą
projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza cji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ści
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń 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.
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra żania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych 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, nie
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później jednak 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 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)
robót”.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
– Rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST.S.01 - INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7-Instalacje centralnego ogrzewania

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów,
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót
instalacyjnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych  w pkt.1.1
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
prowadzenia prac obejmująca w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacji centralnego
ogrzewania oraz określenie zakresu prac.
Opracowanie obejmuje:
- demontaż instalacji
- montaż rurociągów i przewodów
- montaż armatury,
- montaż grzejników,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja działania instalacji.
w zakresie:
- instalacji centralnego ogrzewania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”.
Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych
w dokumentacji na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Podczas realizacji robót instalacyjnych wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.
Moc cieplna źródła (urz ądzenia ) – ilość ciepła wytwarzana lub przekazywana w jednostce czasu i w
określonych warunkach.
Zapotrzebowanie na moc ciepln ą – moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb cieplnych
użytkownika w określonych warunkach.
Ruroci ąg zasilaj ący – rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła do węzła ciepłowniczego.
Ruroci ąg powrotny – rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła ciepłowniczego do
źródła ciepła.
Podpora stała – konstrukcja uniemożliwiająca przemieszczenie się rurociągu.
Podpora ruchoma – konstrukcja przejmująca siły prostopadłe do osi rurociągu i umożliwiająca jego
przemieszczanie się.
Samokompensacja – odpowiednie ukształtowanie rurociągu umożliwiające przejmowanie zmian
długości spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydłużek).
Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne
elementy instalacji ogrzewań wodnych.
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Samoczynny zawór odpowietrzaj ący – zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzający
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.
Średnica nominalna DN - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w
mm.
Ciśnienie robocze – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji(podczas krążenia czynnika
grzejnego ) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości
instalacji nie może by z przekroczone w żadnym jej punkcie.
Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty
przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia.
Izolacja wła ściwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o odpowiednio
małym współczynniku przewodzenia ciepła.
Instalacja ogrzewcza wodna- instalację stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą
instalacyjną, wraz a armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami( w tym grzejnikami,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielone zaworami od źródła ciepła.
W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i z części
zewnętrznej.
Część wewn ętrzna instalacji ogrzewczej– instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym
budynku. Rozpoczyna się od zaworów odcinających tę część od części zewnętrznej lub źródła ciepła.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkni ętego – instalacja ogrzewcza w której nie przestrzeń wodna
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji
ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzania tych pomieszczeń.
Woda instalacyjna- (czynnik grzewczy) woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji
lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.
Źródło ciepła.- kotłownia, węzeł ciepłowniczy(indywidualny lub grupowy) działający samodzielnie lub
w zaprogramowanej współpracy.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Rodzaje materiałów
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.
2.2.1. Instalacja przewodów rozdzielczych i pionów
• Systemowe stalowe rury z zewnętrzną powłoką ocynkowaną przeznaczone do wykonywania

instalacji c.o. w technologii złączek zaprasowywanych. Rury wykonane są ze stali cienkościennej,
co obniża wagę poszczególnych elementów i ułatwia montaż instalacji.

• Złączki systemowe  do wykonywania połączeń rur stalowych poprzez zaprasowywanie złącz.
• Rury i złączki  powinny pochodzić z tego samego systemu.
2.2.2. Instalacja przewodów podł ączeniowych grzejników
• Rury z polietylenu sieciowanego z warstwą antydyfuzyjną, wielowarstwowe typu PEX lub inne

przystosowane do łączenia złączkami zaciskowymi lub zaprasowywanymi.
• Systemowe złączki zaciskane lub zaprasowywane dedykowane do wykonywania połączeń dla

wybranego typu rur.
• Systemowe złączki umożliwiające połączenie rur z polietylenu sieciowanego z innymi

technologiami.
2.2.3. Grzejnki
• Stalowe, płytowe grzejniki zintegrowane z wkładką zaworową typu VK  dolnopodłączane.
• Stalowe, płytowe grzejniki bocznopodłączane.
• Stalowe grzejniki łazienkowe typu drabinkowego
• Wyposażenie do grzejników typu: głowice termostatyczne, zawory termostatyczne, zespoły

przyłączeniowe, zawory odcinające stosowane w zależności od typu grzejnika.
2.2.4. Armatura w instalacji
• Odpowietrzniki automatyczne do pionów
• Regulatory różnicy ciśnienia
• Zawory równoważące ze spustem na zasilaniu
• Zawory odcinające kulowe
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2.2.5. Izolacja termiczna przewodów instalacji
• Zastosowane izolacje powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ważne od 1.01.2014 r.

• Dla przewodów rozdzielczych i pionów izolacja z półsztywnej pianki poliuretanowej dla instalacji
grzewczych o własnościach λ = 0,035 W/mK spełniająca wymagania powyższego rozporządzenia.

• Dla przewodów podłączeniowych otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej laminowane z zewnątrz
folią polietylenową o własnościach λ = 0,040 W/mK i spełniająca wymagania powyższego
rozporządzenia.

2.2.6. Inne
• Uszczelnienia - taśmy uszczelniające lub konopie w zależności od systemu
• Materiały pomocnicze do izolacji – kleje, taśmy i spinki systemowe
2.3. Składowanie materiałów
• Zalecenia ogólne:
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia
- nie dopuszczać do zrzucania elementów
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu
• Zalecenia dla rur z polietylenu:
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane
- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m)
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami
• Zalecenia dla rur stalowych:
- Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m.
- Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.
• Zalecenia dla kształtek i złączek:
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany
- nie wolno rzucać złączek, ponieważ może to uszkodzić gwinty i spowodować odkształcenia

zmniejszające szczelność

3. SPRZĘT.
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”
pkt 3.0.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym
wynikającym z technologii prowadzenia robót takim jak:
- obcinarki krążkowe
- gratowniki
- kalibratory zewnętrzne i wewnętrzne
- giętarki
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót.

4. TRANSPORT.
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”
pkt 4.0.
4.1. Rury
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek
należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej.
4.2. Elementy wyposa żenia
Transport grzejników i ich osprzętu powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych.
4.4. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny być
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne” pkt 5.0.
5.1.  Monta ż ruroci ągów
Montaż należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z  instrukcją producenta.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur;
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów;
• przecinanie rur;
• założenie tulei ochronnych;
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym;
• wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła
ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą
odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody stalowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów w odległości nie większej niż
instrukcja producenta, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek, wykonanych tak,
aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.
5.2. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych
• Przewody należy prowadzić pod stropem na powierzchni ścian.
• Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego
wykonane są rury

• Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej

• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych
•  Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej;
• Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych;
• Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle;
• Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1

cm na kondygnację.
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• Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami.
Odległość miedzy przewodami pionu powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych
przewodów

• W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od
strony pomieszczenia

• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).

• Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów
gazowych

5.3. Wykonywanie poł ączeń
5.3.1.Ruroci ągi stalowe o zł ączach zaprasowywanych.
Połączenia zaprasowywane należy wykonywać w następujący sposób:
Cięcie rur
• Rurę należy przeciąć prostopadle do osi, za pomocą obcinaka krążkowego (przecięcie musi być

pełne, bez odłamywania nadciętych odcinków rur).
• Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzędzi jak piły ręcznej lub elektrycznej z drobno

uzębionym ostrzem lub brzeszczotem do cięcia metali, pod warunkiem zachowania prostopadłości
cięcia i nie uszkodzenia obcinanych krawędzi w formie wyłamań, ubytków materiału i innych
deformacji przekroju rury.

• Należy unikać narzędzi, które mogą powodować:
– deformacje mechaniczne (zgniecenie rury);
– deformacje wynikające z przegrzania, np. palnikiem lub szlifierką kątową;
– porysowanie powierzchni rury.

• Niedopuszczalne jest stosowanie do cięcia narzędzi wytwarzających duże ilości ciepła.
Fazowanie krawędzi rury
• Po cięciu rury, należy wykonać zewnętrzne i wewnętrzne gratowanie rur przy użyciu ręcznego lub

elektrycznego gratownika.
•  Uszkodzenie O-Ringu w momencie umieszczania rury w złączce mogłoby spowodować przeciek.
• Resztki pozostałe po cięciu i gratowaniu (opiłki, kurz, pył) należy usunąć z końcówki rury.
Kontrola przed zł ączeniem elementów
• Przed montażem, należy wzrokowo skontrolować obecność O-Ringu w kształtce, czy nie jest

uszkodzony
• Należy również sprawdzić czy nie ma żadnych zanieczyszczeń (opiłków lub innych ostrych ciał)

mogących spowodować uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury.
• Należy zaznaczyć wymaganą długość wsunięcia na rurze (lub kształtce z bosym końcem)

markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być nadal widoczne tuż przy krawędzi
kształtki.

Zamontowanie rury i złączki
• Przed wykonaniem zaprasowania rurę należy osiowo wsunąć w złączkę na oznaczoną głębokość

(dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy).
• Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy w celu ułatwienia wsunięcia rury jest zabronione

(dopuszcza się wodę lub roztwór mydła – zalecane w przypadku próby ciśnieniowej sprężonym
powietrzem).

Zaprasowywanie złączek
• Przed rozpoczęciem procesu prasowania należy sprawdzić sprawność narzędzi. Zalecane jest

stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych przez producenta systemu.
• Należy zawsze dobrać odpowiedni wymiar szczęki prasującej do średnicy wykonywanego

połączenia.
• Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce w taki sposób, aby wykonane w niej

profilowanie dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-Ringa w kształtce (wypukła część
kształtki).

• Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie może być
zatrzymany.

• Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, połączenie należy zdemontować
(wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób.

5.3.2.Ruroci ągi z polietylenu sieciowanego o zł ączach zaciskowych lub zaprasowywanych.
Połączenia należy wykonywać w następujący sposób:
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• Trasowanie rur, czyli oznaczenie miejsca cięcia rur wykonuje się stosując składany przymiar
liniowy Znakowanie na rurze wykonywać ołówkiem lub markerem. Niedopuszczalne jest
znakowanie przez wykonywanie rys lub nacięć na powierzchni rury.

• Cięcie rury wykonujemy specjalnymi nożycami prostopadle do osi rury. Aby uniknąć zgniecenia
rury wykonuje się płytkie nacięcie po obwodzie rury, a następnie obcina rurę do końca.

• Gięcie rury - Rurę wygina się „na zimno”. Dla uniknięcia załamania rury lub zwężenia przekroju
zaleca się użycie specjalnych sprężyn do gięcia rur.

• Do przygotowania końcówki rury stosuje się kalibratory lub rozwiertaki. Przy pomocy tych narzędzi
kalibruje się wewnętrzną średnicę rury.

• Użycie kalibratora -  Aby przygotować koniec rury wielowarstwowej do zamontowania złącza
należy wykonać operację kalibrowania wewnętrznej średnicy rury i fazowanie. Kalibrator ma
specjalnie ukształtowaną baryłkowowalcową część roboczą.

• Wykonanie złącza zaprasowywanego – analogicznie do połączeń zaprasowywanych dla stali
• Wykonanie złącza zaciskanego - na przygotowanym końcu rury oznacza się głębokość

wprowadzenia złączki, ma to na celu kontrolę głębokości osadzenia korpusu złączki w rurze. Na
rurę nakłada się nakrętkę, a następnie osadza się korpus złączki. Po ustawieniu współosiowo rury
i kształtki nakręca się nakrętkę „do oporu” z pewną siłą tak, aby spowodować zagniecenie tulei
złączki na zewnętrznej warstwie polietylenu rury. Takie połączenie nie wymaga uszczelnienia w
postaci taśmy teflonowej czy włókna konopnego i można je wielokrotnie odkręcać i zakręcać, z
tym, że rura wraz z korpusem złączki tworzy trwałe połączenie.

5.4. Podpory stałe i przesuwne
• Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)

powinno być zgodne z projektem technicznym.
• Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

• Maksymalny odstęp między podporami przewodów nie powinien przekraczać wielkości podanych
przez producenta systemu.

5.5.  Tuleje ochronne
• Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne
• W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury;
• Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury

przewodu wraz z otuliną:
— co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę poziomą
— co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop

• Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek),których wylot ze ściany powinien
być osłonięty tarczką ochronną;

• Przestrzeń między  rurą przewodu  a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających;

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I ) wymaganą dla tych elementów, zgodnie
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.

5.6.  Monta ż grzejników
• Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej
110 mm;

• Kolejność wykonywania robót:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów;
— wykonanie otworów i osadzenie uchwytów;
— zawieszenie grzejnika;
— podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

• Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone,
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grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac
wykończeniowych;

• Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej;

• Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki;

• Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości odpowietrzania;
• Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując

odpowiednio wymienione powyżej zasady;
• Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób

trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach;
• Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia

robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast
grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami
grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie
to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w
odpowietrzniki miejscowe

• Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi v sposób
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia   gałązek i naruszenia wykończenia przegród
budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone

5.7. Monta ż armatury
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest

zainstalowana
• Przed  instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była

dostępna do obsługi i konserwacji
• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze;
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem
technicznym;

• Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego
zamocowania;

• Armatura odcinająca montowana na podejściu  pionów, a także na gałęziach powinna być
zainstalowana w takim położeniu aby było zgodne z instrukcją producenta

• Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych

5.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
• Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury

regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów
różnicy ciśnienia, nastawy montażowe  zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym

• Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji;

• Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia
należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

5.9.  Izolacja cieplna
• Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie
• Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z

projektu technicznego tej instalacji;
• Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych

prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
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przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych
robót protokółem odbioru;

• Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj powinny być
zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej;

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia

• Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną
powłoką antykorozyjną

• Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków
elementów warstwy dolnej

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi

• Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne kontroli
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jako ści materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej
6.3. Kontrola jako ści robót
6.3.1. Warunki przyst ąpienia do bada ń
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść
przewodów przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu
regulacji
d) w okresie gwarancyjnym
6.3.2. Badanie odbiorników ciepła
Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów
budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary,
umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność.
6.3.3. Badanie przewodów
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór,
połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy,
oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów,
sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia;
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w
przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie,
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie,
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków
gałązek ich średnic.
6.3.4. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz
manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, działania
przez obserwację wskazań.
6.3.5. Badanie szczelno ści na zimno
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0C. Przed
przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać.



Strona 24 z 62

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5C) przed rozpoczęciem badania
instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.
6.3.6. Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno
i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń
instalacji.
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła.
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń.
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć.
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a
po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
6.3.7. Badanie działania w ruchu
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i
drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek.
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji
wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w
zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po
zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym.
Badania kontrolne powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt 7.0.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt 8.0.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 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.
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe” oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI Instal zeszyt nr 6
. Warszawa 2003

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki
Ogólne” pkt 9.0.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy
1. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia.
2. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
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3. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
4. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
5. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu otwartego. Wymagania.
6. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
7. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania.
8. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.
9. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.
10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
11. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
12. PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.
14. PN-90/H- 83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. Poprawki 1 Bl
2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.
15. PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia.
16. PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe.
Wymagania i badania.
17. PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej. Podstawowe parametry i główne wymiary.
18. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
19. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
20. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne.
21. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.
22. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
23. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.
24. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.
25. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
26. PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Głowice zaworów przelotowych.
27. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników.
28. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze Zast.
częśc. przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową; PN-81/B-
10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową.
Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemysłowe.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wykaz aktów prawnych opublikowanych w:
Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002) wraz z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. WYMAGANIA TECHNICZNE
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Płuciennik, Warszawa, maj 2003
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SST.S.02  - WENTYLACJA MECHANICZNA

CPV 45331210-1  Instalowanie wentylacji

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Instalacji wentylacji mechanicznej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór Instalacji wentylacji mechanicznej dla następującego zakresu robót:
dla kuchni, zaplecza i jadalni:
– demontaż starej instalacji wentylacji
– montaż nowych kanałów wentylacyjnych z osprzętem
– montaż centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą wodną
– montaż wentylatorów kanałowych
– izolacja termiczna na odcinku w kl. schodowej i poddaszu
dla pomieszczeń sanitarnych i aneksów kuchennych:
– montaż kanałów zbiorczych z przewodów flex
– montaż wentylatorów ściennych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. , a
także podanymi poniżej:
Wentylacja pomieszcze ń - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego
Wentylacja mechaniczna  - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych
wprowadzających powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji  - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Rozdział powietrza w pomieszczeniach  - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków –
intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości
ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza  - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.
Wentylatory  - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
Przewód wentylacyjny  - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.
Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny
pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.
Tłumik hałasu  - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu
zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.
Nawiewnik  - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik  - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa po żarowa  - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.
Centrala wentylacyjna  - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania
powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone
do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogólna”.

2. MATERIAŁY.
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2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”
Ponadto materiały stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiadać
poniższym wymaganiom:
– Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.
– Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
– Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń

powłok ochronnych.
– Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
– Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi,

konserwacji lub wymiany.
– Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjne powinno być wykonane z uwzględnieniem

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
– Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne  powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją

producenta.
– Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mieć dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.
2.2. Przewody wentylacyjne - powinny być wykonane z następujących materiałów:
– Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.
– Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
– Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.
– Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.
– Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002.
2.3. Wentylatory - powinny odpowiadać następującym warunkom
– charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w

dokumentacji technicznej;
– dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzania nie mogą przekraczać o 10%;

zapotrzebowania na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać
nominalnej mocy silnika elektrycznego,

– wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach, jeśli mają być
stosowane wentylatory z przekładniami; wyjątek stanowić mogą wentylatory promieniowe dużych
wydajności, które ze względów montażowych wymagają dzielonej obudowy.

2.4. Nawiewniki i wywiewniki
– powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd.
– elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z

możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
– w przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki należy

wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne.
2.5. Nagrzewnice  powinny odpowiadać następującym warunkom:
– płyciny rur żebrowych nagrzewnic powinny być równoległe do siebie,
– odstępy żeber powinny być jednakowe,
– płyciny powinny mieć zapewniony dobry kontakt z rurkami,
– nagrzewnice i chłodnice wykonane ze stali powinny być ocynkowane lub kadmowane.
2.6. Centrale wentylacyjne
– centrale przekroju większym niż 1000x1000mm lub długości większej niż 3500mm, należy

dostarczyć na plac budowy w poszczególnych sekcjach
– centrale o wymiarach mniejszych należy dostarczyć w stanie złożonym
– uszczelnienie poszczególnych sekcji należy wykonać uszczelkami gumowymi grubości 3÷5mm.
2.7. Inne materiały:
– kratki wentylacyjne prostokątne aluminiowe z nakładką regulacyjną
– anemostaty wywiewne okrągłe
– Klapy przeciwpożarowe z mechanizmem dźwigniowo-sprężynowym, otwierane ręcznie,

termoelement mechaniczny, z sygnalizacją położenia przegrody
– tłumiki akustyczne
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– przepustnice jednopłaszczyznowe - wykonane są z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej,
elementy mechanizmu (profilowane) są ze stali ocynkowanej, osie aluminiowe, a uszczelki z
polipropylenu PP.

– wentylatory kanałowe – rodzaje wg projektu
– wentylatory ścienne – rodzaje wg projektu
– materiały pomocnicze jak śruby, farby izolacje ciepłochronne
2.8. Warunki przechowywania wyrobów
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i
mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:
– Śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
– Farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,
– Kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,
– Aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w

pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych.
W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia: zespoły grzewczo-
wentylacyjne, silniki wentylatorów, filtry.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej  powinien zastosować
sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą
jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
wymagań warunków BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2. Elementy instalacji
Elementy instalacji wentylacji jak kształtki, kratki, tłumiki itp. powinny być pakowane, przechowywane i
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB oraz zaleceniach
producenta. Podczas transportu elementy nie mogą ulegać mechanicznym uszkodzeniom.
4.3. Izolacja
W czasie transportu opakowania powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Maty z wełny mineralnej zwijane są w rulony, pakowane w folię polietylenową
termokurczliwą i znakowane. Płyty układane są w paczki, owijane w całości folię polietylenową i
znakowane.
W czasie magazynowania rulony należy układać na równym podłożu w pozycji leżącej, maksymalnie
do wysokości 2m.
Pomieszczenia magazynowe i środki transportu powinny skutecznie zabezpieczać wyroby przed
wilgocią i opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
5.2. Roboty budowlane
Stropy, na których mają być montowane wentylatory, komory, filtry, agregaty chłodnicze i sprężarki,

powinny być sprawdzone obliczeniowo, a przed rozpoczęciem robót spisany protokół
stwierdzający, że strop odpowiada wymaganiom urządzenia.

Pomieszczenia, w których mają być zawieszone lub ustawione zespoły grzewczo-wentylacyjne
ścienne, kanały, komory, wentylatory, klimatyzatory itp., powinny być otynkowane i pobiałkowane
po osadzeniu wsporników.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzenia
urządzeń wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanały itp.) powinny być o
50mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny
być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych
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również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były
przenoszone na przewody i elementy urządzenia.

Komory wentylacyjne murowane lub betonowe powinny mieć gładkie wewnętrzne ściany i podłogi.
W przypadku gdy wymiary przejść przez przegrody budowlane są za małe do przetransportowania

urządzeń wentylacyjnych (drzwi, okna) na miejsce ich zamontowania, w czasie wykonywania
robót budowlanych, należy pozostawić otwory szerokości większej o 600mm i wysokości większej
o 500mm od odpowiednich wymiarów urządzeń. Miejsca otworów montażowych powinny być
oznakowane, aby w przyszłości umożliwić usuwanie zdemontowanych urządzeń i wprowadzenie
nowych.

Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano-
montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, należy
urządzenia odpowiednio zabezpieczyć.

5.3.Przewody wentylacyjne
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub
przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być
obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. Kanały
prowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonać z
materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające w
miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy samozamykające, jeżeli przewody nie są
obudowane ściankami, powinny mieć odporność ogniową równą połowie odporności ściany
lub stropu oddzielenia przeciwpożarowego

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych  powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i
poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny
mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej
powierzchni.

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w
miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i
nienaruszalność konstrukcji.

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić
obciążenia wynikające z ciężarów:
- przewodów wentylacyjnych
- materiału izolacyjnego;
- elementów instalacji wentylacji zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci

przewodów wentylacyjnych
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obciążenia.

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciążenia.

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z
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elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 %
odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności
pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

5.4.Otwory rewizyjne i mo żliwo ść czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej
1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego

instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji.

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny
być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym
powinny mieć opływowe kształty.

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub
innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń
czyszczących.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno, jego wymiar

powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego.

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:

- przepustnice
- klapy pożarowe
- nagrzewnice
- tłumiki hałasu
- filtry
- wentylatory
- urządzenia do odzysku ciepła

5.5.Wentylatory
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań

na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez
stosowanie łączników elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i
kształtem otworów wentylatora.

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm.
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt

łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były
przenoszone na instalacje wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.
5.6.Centrale wentylacyjne
– Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej

100 ≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią
przewodów.

– Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali.

5.7.Nagrzewnice
1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika

grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód
zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry.

3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien odpowiadać
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego
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demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego z
instalacji.

4) Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrożeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący
powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora
instalacji wentylacji.

5.8.Filtry powietrza
1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące

konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.
2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna

odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub

zabezpieczać je przed zabrudzeniem.
5.9.Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z
możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób
trwały.

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia
powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą

przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m.
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac

budowlanych.
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji

całkowicie otwartej.
9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP.

5.10.Przepustnice
1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być

wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym
położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w
pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia
otwartego i zamkniętego.

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.11.Tłumiki hałasu
1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z

oznakowaniem kierunku przepływu.
2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.

5.12. Wykonanie izolacji.
Prace związane z wykonaniem izolacji należy wykonywać ściśle z zaleceniami producenta danego
systemu przestrzegając przepisów BHP.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
Zmontowana instalacja podlega próbie szczelności wg PN-B-76001:1996 oraz odbiorowi wg PN-78/B-
10440 Wymagania i badania przy odbiorze.
6.2.Prace wst ępne
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– Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem.

– Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie
przepustnic, zasuw i kratek nawiewno- wyciągowych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego,
uruchomić aparaturę automatycznej regulacji.

– Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać następujące
prace wstępne:
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji  w warunkach różnych obciążeń;
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych;
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków

eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne,

ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
h)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
6.2.Kontrola działania
6.2.1.Wymagania ogólne
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji  należy dokonać
weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.
6.2.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
– Kierunek obrotów wentylatorów;
– Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
– Działanie wyłącznika;
– Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
– Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
– Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
– Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
– Elementy zabezpieczające silników napędzających.
6.2.3. Kontrola działania wymienników ciepła
– Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
– Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
– Doprowadzenie czynnika do wymienników.
6.2.4. Kontrola działania filtrów powietrza
– Wskazania ró żnicy ci śnienia i monitorowanie.
6.2.5. Kontrola działania przepustnic
– Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.
6.2.6.Kontrola działania klap pożarowych
– Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;
– Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.
6.2.7. Kontrola działania sieci przewodów
– Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
– Dostępność do sieci przewodów.
6.2.8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników  oraz kontrola przepływu powietrza w
pomieszczeniu
– Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
– Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.
6.2.9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i  szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
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– Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
– Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
– Działania włącznika rozruchowego;
– Działania przeciwzamrożeniowego;
– Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
– Działania regulacji strumienia powietrza;
– Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;
6.3.Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.
6.3.1.Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Instalacja:
– Pobór prądu silnika;
– Strumień objętości powietrza;
– Temperatura powietrza;
– Opór przepływu na filtrze.
Pomieszczenie:
– Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
– Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
– Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).
6.3.2.Zakres ilo ściowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 r.).
6.4. Kontrola wykonania izolacji
Dokonać sprawdzenia:
– ciągłości izolacji
– poprawności, dokładności i szczelności izolacji,
6.4.1. Badanie izolacji
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie

wykonanych robót izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych.

– sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta.

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i grubość projektowaną
warstwy izolacyjnej

6.5.Wyniki bada ń.
Po zakończeniu próbnego rozruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z
pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i
pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia prac przez komisję odbioru
technicznego urządzeń.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie te elementy, które w
późniejszych etapach zostaną zasłonięte jak np.: przebicia przez ściany, przewody izolowane,
elementy zamurowywane w ścianach.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru o wykonaniu robót.
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Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie zapisów Inspektora
nadzoru o wykonaniu robót.
8.3. Odbiór cz ęściowy (mi ędzyoperacyjny) robót
1. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:
– Odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów

przewidziane do obudowania, kanały murowe oraz ich połączenia z innymi elementami, kanały
stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, transportujące powietrze zawierające
czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostania się go do
pomieszczenia pobytu ludzi, pozostałe kanały – w zakresie podanym w projekcie lub
uzgodnionym pomiędzy stroną wykonująca a odbierającą,

– Fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale, filtry, itp. urządzenia,
– Otwory w ścianach, stropach i dachach,
– Komory zraszania i kurzowe
– Miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,
– Nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych drzwi

rewizyjnych,
– Przepustnice, żaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostępnych przewodach

powietrznych.
2. Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy przed wbudowaniem:
– Dokonać oględzin zewnętrznych,
– Sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,
– Sprawdzić wymiary główne,
– Sprawdzić sztywność konstrukcji,
– Sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,
– Sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów,
– Sprawdzić szczelność nagrzewnicy za pomocą próby wodnej na ciśnienie równe 1,5 krotnemu

ciśnieniu roboczemu (jeżeli jest atest producenta można nie wykonywać prób ciśnieniowych).
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację
techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych

materiałów i urządzeń,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych urządzeń,
– wyniki pomiarów i regulacji instalacji.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Instalacja wentylacji mechanicznej  powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny instalacja nie powinna być przyjęta. W takim
wypadku rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć usterki instalacji i powtórnie zgłosić do
odbioru.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1.Normy
1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności

publicznej - Wymagania
2. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

użyteczności publicznej – Wymagania (Zmiana Az3)
3. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania
4. PN-87/B-03433 Wentylacja - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach

mieszkalnych wielorodzinnych - Wymagania
5. PN-67/B-03432 Wentylacja - Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym - Wymagania

techniczne
6. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
7. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy

odbiorze
8. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania
9. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
10. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
11. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
12. PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja - Rysunek techniczny – Zasady wykonywania i

oznaczenia EQV ISO 4067-1:1984
13. PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych
14. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokątnym - Wymiary
15. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju kołowym – Wymiary IDT EN 1506:1997
16. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Właściwości

mechaniczne IDT EN 1886:1998
17. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju

kołowym do wentylacji ogólnej IDT EN 12220:19981.
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 SST.S.03  - KANALIZACJA SANITARNA WEWN ĘTRZNA

CPV 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji
kanalizacyjnych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
prowadzenia prac obejmująca w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacji kanalizacji oraz
określenie zakresu prac.
Opracowanie obejmuje:
· instalację kanalizacji sanitarnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Podczas realizacji robót instalacyjnych wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Instalacja kanalizacji
Wykonywanie robót dotyczy:
- prowadzenia przewodów
- podejść kanalizacyjnych
- mocowania przewodów
- montaż przyborów sanitarnych
- łączenia rur i kształtek
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. , a
także podanymi poniżej:
Instalacja kanalizacyjna - Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego
odbiornika.
Instalacja kanalizacyjna ściekowa  -  Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
ścieków bytowo-gospodarczych
Instalacja kanalizacyjna deszczowa  - Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
ścieków opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna  - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile
ciężkości.
Kanalizacja ci śnieniowa  - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek
ciśnienia wytworzonego przez pompy. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane SA grawitacyjnie z
budynku do zbiornika pompy kanalizacyjnej, z którego przez zespół pompowy przepompowywane są
przewodami ciśnieniowymi do umieszczonego wyżej przewodu kanalizacji grawitacyjnej.
Przybór sanitarny - Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych;
Podejście kanalizacyjne - Podejścia kanalizacyjne tj. przewody odprowadzające ścieki z przyborów i
wpusty do pionów kanalizacyjnych.
Piony kanalizacyjne - Piony kanalizacyjne odprowadzające ścieki dopływające podejściami ze
wszystkich kondygnacji danej części budynku do przewodów poziomych;
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Poziomy kanalizacyjne - Przewody odpływowe lub przewody zbiorcze (poziomy), łączące jeden lub
kilka pionów z kanalizacją zewnętrzną lub innym odbiornikiem;
Średnica nominalna (DN) - Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą
średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej)
wyrażonej w milimetrach.
Nominalna grubo ść ścianki rury (e ) - Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w
przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogólna”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji kanalizacji powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki
2.2.1.1.Ruroci ągi grawitacyjne układane w gruncie
Dla odcinków kanalizacji montowanych w gruncie pod posadzką należy stosować rury i kształtki:
– rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej z PVC-U cechowane obszarem zastosowania „UD”

(odwadnianie i kanalizacja podziemna oraz pod konstrukcjami budowli, bezciśnieniowe)
– rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej cechowane obszarem zastosowania „BD” (odprowadzanie

nieczystości i ścieków, wewnątrz konstrukcji budowli i pod nimi, bezciśnieniowe)
2.2.1.2.Ruroci ągi grawitacyjne układane na ścianach i stropach
Do układania wewnętrznej kanalizacji sanitarnej zastosować:
– rury i kształtki kanalizacyjne z PVC (typu wewnętrznego) łączone na uszczelkę
– dla dużych średnic rury i kształtki  kanalizacji zewnętrznej z PVC-U
2.2.1.3.Ruroci ągi ci śnieniowe układane na ścianach i stropach
Dla odcinka ciśnieniowego z przepompowni ścieków do pionu zastosować:
– rury i kształtki z PE łączone przez zgrzewanie
2.2.2. Armatura
W skład uzbrojenia przewodów wchodzą:
– czyszczaki z PVC różnych średnic
– rury wywiewne z PVC różnych średnic
– korki z PVC różnych średnic
– rewizje podłogowe
– wpusty ściekowe z kratką ze stali nierdzewnej
– odpływy liniowe ze stali nierdzewnej różnych długości
2.2.3. Urządzenia
– separator tłuszczów przeznaczony do kuchni zbiorowego żywienia
– zintegrowana wraz ze studzienką przepompownia ścieków
Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami producenta
2.2.4. Przybory
– elementy montażowe (stelaż) wraz z przyciskiem do spłukiwania
– miski ustępowe wiszące, porcelanowe, białe, z podejściami dopływowymi i odpływowymi, deski

sedesowe z tworzywa sztucznego
– umywalki porcelanowe białe
– brodziki wraz z kabinami natryskowymi
– zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji kanalizacyjnych muszą posiadać świadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.



Strona 38 z 62

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania
w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami
producentów.
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne, polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewożone materiały powinny być rozłożone równomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.
4.2. Rury
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.
Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej
średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika
widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec.
4.3. Kształtki
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.4. Armatura
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami.
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
Ponadto:
1. Instalacje kanalizacyjne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano,

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
2. Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym

zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
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3. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie
prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu
oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych

5.2. Wymagania dotycz ące przewodów instalacji kanalizacyjnych
5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyj nych w obiekcie
1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczanie rur.
2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego
wykonane są rury.

3. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

4. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np. płaszczowej lub
co najmniej z izolacja powietrzna (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np.
tektura falista lub w peszlu) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:

– powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materia zakrywający,
– w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia siły

rozrywające połączenia.
5. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający swobodne wydłużenie rurociągów
6. Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwna niż kierunek przepływu

ścieków.
7. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło

1cm na kondygnacje
8. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacja (w

szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).
9. Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody

ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
10. Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.
11. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić

0,1m.
12. Do zmian kierunku używać kształtek -łuków i kolan
13. Przewody kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia gastronomiczne należy obudować

lub wykonać z materiałów odpornych na ciśnienie.
14. Przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i

fundamentów
15. Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcja producenta rur za

pomocą pierścienia gumowego, bosy koniec rury, szafowany pod katem 15-20° nale ży wsunąć do
kielicha tak , aby odległość miedzy nim a podstawa kielicha wynosiła minimum 1cm.

16. Połączenia zgrzewane należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta , za pomocą
odpowiednich zgrzewarek.

17. Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcja producenta, ubywając tylko kleje opisane w
niej.

Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zależne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru
sanitarnego, podane w tabeli poniżej :
Urządzenia lub przybory Minimalne średnice przewodu przyłączeniowego

D(mm)
Pojedyncze miski ustępowe

100

Od 3 zlewów 3 zlewozmywaków, 3 wanien 5
pisuarów,3 umywalek

75

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna,
umywalka

50

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie:
- przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mieć szczelne zamkniecie umożliwiające ich łatwa eksploatacje.
Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem
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minimalnego spadku zależnego od jej średnicy .
Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabelach poniżej:

Lp. Średnica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % )
1 0,10 2,0
2 0,15 1,5
3 0,20 1,0
4 0,25 0,8

Lp. Średnica przewodu ( m ) Maksymalny spadek ( % ) dla rur z tworzyw

1 < 0,15 15,0
2 0,20 10,0
3 > 0,25 8,0

- Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłoga należy układać na podsypce z
piasku..

- Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na podsypce zagęszczonej
zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Poziome przewody kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje które należy mocować w odległościach
podanych w tabeli :

Lp. Zakres średnic D ( m ) Maksymalna odległość miedzy czyszczakami ( m )
1 0,10-0,15 15,0
2 0,20 25,0

5.2.2. Podpory
- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

- Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania
dotyczące mocowania wg PN/B-10700 p2.2.11

5.2.3. Tuleje ochronne
- Przy przejściach rura przez przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez ścianę, a

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
- W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
- Tuleja ochronna powinna być rura o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury

przewodu:
a) co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionowa,
b) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.

– Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm
poniżej tynku na stropie.

– Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa
sztucznego.

– Przestrzeń miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

– Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie
gazoszczelności i wodoszczelności.

– Przejście rura w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podpora przesuwna tego
przewodu.

5.2.4. Przejścia w  oddzieleniach przeciwpo żarowych
Przepust instalacyjny w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w
sposób zapewniający przepustowi odpowiednia klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E;
izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów. W zależności od rodzaju rur można stosować
kasetę ogniochronną lub opaskę ogniochronną, przy czym przy:
– Przejściach przez strop stosuje się je jednostronnie od spodu stropu
– Przejściach przez ściany stosuje się je obustronnie
5.3. Monta ż kanalizacji
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5.3.1.Monta ż rur i kształtek
Montaż rur kanalizacyjnych z PVC należy wykonywać według PN-EN 12056-5:2002, oraz wskazań
dostawców.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
W trakcie montażu można wyróżnić następujące grupy czynności wraz ze sposobem ich wykonania:
1. Cięcie rur:
– Rury przecinać równo, prostopadle do ich osi. W miarę możliwości powinno się posługiwać

obcinakiem do rur lub korzystać z piły o drobnych zębach.
– Skrobakiem usunąć zadziory z obcinanego końca.
– Sfazować końcówkę rury na odcinku 5 mm pod kątem 15°.
2. Łączenie rur kielichowych z uszczelką lub metodą na wcisk
– Upewnić się, że obcięty koniec rury jest sfazowany.
– Sprawdzić, czy uszczelka została prawidłowo osadzona w rowku w złączce lub rurze
– Upewnić się, że wszystkie łączone elementy są suche, czyste oraz wolne od brudu i pyłu.

Upewnić się, że na bosym końcu rury lub złączki nie ma głębokich zadrapań, które mogłyby
uniemożliwić utworzenie wodoszczelnego połączenia wykorzystującego uszczelkę.

– Równomiernie rozsmarować środek poślizgowy wokół bosego końca rury lub złączki. Nie używać
olejów ani smarów.

– Łączone elementy ustawić prosto względem siebie w jednej linii.
– Wcisnąć bosy koniec rury lub złączki całkowicie do kielicha. W przypadku wkładania rury o

długości 2 m lub dłuższej oznaczyć bosy koniec rury przy czole kielicha, a następnie cofnąć ją o
10 mm, aby pozostawić miejsce na jej wydłużenie wskutek rozszerzalności cieplnej.

– Po wykonaniu dalszych prac montażowych przeprowadzić ponowną kontrolę, aby upewnić się,
czy wyznaczona szczelina dylatacyjna została zachowana.

3. Mocowanie rur:
– Obejmy mocować tak, aby nie przekroczyć maksymalnego rozstawu zależnego od średnicy rury i

kierunku układania ( pion, poziom)
– Upewnić się, że instalacja kanalizacyjna jest zamontowana bez naprężeń.
– W przypadku rur o długości 2 m lub dłuższych obejmę stałą należy umieścić zawsze bezpośrednio

przy kielichu
– W przypadku rur biegnących w pionie obejmę stałą należy montować zawsze w górnej części

rury, pod kielichem. Upewnić się, czy po zamocowaniu obejmy stałej została zachowana szczelina
dylatacyjna o długości 10 mm na bosym końcu rury.

– Obejmę stałą należy zamontować zawsze przy kształtce lub zespole połączonych kształtek.
– Wszelkie dodatkowe obejmy do rur, biegnących tak w pionie, jak i w poziomie, należy

zamontować jako obejmy przesuwne, aby umożliwić kompensację wydłużenia liniowego rury pod
wpływem zmian temperatury.

– Odcinki rur z kształtkami lub krótkie rury muszą być zabezpieczone obejmami rozstawionymi na
tyle blisko siebie, by uniemożliwiały ich wysunięcie.

5.3.2. Monta ż armatury (rewizji, zaworów rewizyjno-zwrotnych, za suwy )
– Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji
– Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
– Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była

dostępna do obsługi i konserwacji.
– Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
– Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem
technicznym.

– Wysokość zawieszenia armatury i jej mocowanie - wg PN/B-10700 p. 2.4.3 - 2.4.6
5.3.3. Monta ż przyborów i urz ądzeń
Przybory i urządzenia łączone z instalacja kanalizacyjna należy wyposażyć w indywidualne
zamknięcia
wodne (syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas
spływania wody z innych przyborów. Wysokości dla różnych przyborów podano w załączonej tabeli:
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Rodzaje przyborów Minimalna wysokość syfonu
Miski ustępowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety,

wanny, wpusty piwniczne, pralki
50-75mm

Wpusty podłogowe 50mm
Przewody spustowe deszczowe 100mm

Przewody spustowe odwadniające balkony 50mm

• Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80m od podłogi
• Zlewy umieszczać na wysokości 0,5-0,6m nad podłoga
• Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montować na wysokości 0,8-0,9m nad podłoga
• Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące
• Umywalki montowane w szeregu odstęp miedzy nimi powinien wynosić co najmniej 0,3m
• Przy montażu przyborów na stelażach należy stosować zasady instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6
6.2.Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy
6.2.1.Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji
1. Warunki wykonania badania szczelności

- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji,
wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach
odbiorów częściowych.

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone woda. Podczas odbiorów częściowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności
sprężonym powietrzem.

2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną
- Przed przystąpieniem do badania szczelności woda, instalacja (lub jej cześć) podlegająca

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana woda. Czynność te należy wykonywać przy
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie podejścia powinny być całkowicie zaślepione.

- Po napełnieniu instalacji woda zimna i należy dokonać starannego przeglądu instalacji
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

3. Przebieg badania szczelności wodą
- Po napełnieniu instalacji woda zimna i utrzymaniu jej przez 24h należy dokonać starannego

przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania
szczelności.

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być
przedstawiona do ponownych badań.
6.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji kan alizacyjnej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody, pompy, armatura przewodowa itp. są
czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały

6.2.5. Badania odbiorcze nat ężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji kanal izacyjnej
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji kanalizacyjnej
polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalacje kanalizacyjna nie przekracza
wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona
do ponownych badań.

6.2.6.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji k analizacyjnej tłocznej przed mo żliwo ścią
przepływów zwrotnych
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Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji
wodociągowej z inna instalacja zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające
wymagania normy PN-B-O1706.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona
do ponownych badań.

6.2.7. Badania pomp tłocznych, przy odbiorze instal acji kanalizacji
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie z projektem (

dokumentacja),
b) szczelności połączenia pompy,
c) poprawności montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem

prądem, hałasem).
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona
do ponownych badań.

6.2.9. Badania armatury przy odbiorze instalacji
• Badania armatury odcinającej, zwrotnej, wpustów, rewizji

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie z projektem

wykonawczym,
b) szczelność połączeń armatury,
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona
do ponownych badań.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
8.2.Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji
– Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe
wykonanie elementów tej instalacji.

– Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane
przez innych pracowników.

– Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących
rodzajów jak wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

– Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

– W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

8.3.Odbiór techniczny-cz ęściowy instalacji
– Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części

instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów
zamykanych w kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w
warstwach budowlanych podłogi, , uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody



Strona 44 z 62

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego
(technicznego).

– Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

– W ramach odbioru częściowego należy:
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej cześć jest wykonana zgodnie z projektem

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
– Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce
zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, które były objęte odbiorem
częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.

– W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy
ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.4.Odbiór techniczny-ko ńcowy instalacji
– Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu

następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji
b) instalacje wypłukano
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
d) zakończono uruchamianie instalacji
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na

odprowadzenia ścieków w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalacje
– Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budowę i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych,
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których

wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcje obsługi instalacji.

– W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w

odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
f) uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

– Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach
odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji
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nie uległy destrukcji spowodowanej korozja, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
1. PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1:

Postanowienia ogólne i wymagania
2. PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2:

Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia
3. PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 5: Montaż

i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
4. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i

ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze ) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastikowany
polichlorek winylu. (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

5. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji
- Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

6. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczące rur i systemu

7. PN-EN 1451-1:2001(U) Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze ) wewnątrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

8. PN-EN 1451-2:2001(U) Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze ) wewnątrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Część : Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

9. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających.

10. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających – Część
2: Elastomery termoplastyczne.

11. PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
12. PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”
13. PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"
14. PN-80/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)"
15. PN-80/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)"
16. PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
10.2.Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z późn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087).
10.3.Rozporz ądzenia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

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

3. Rozporządzenie 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 (Dz. U. nr 202 poz.2072) z późniejszymi
zmianami
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II - Instalacje

Sanitarne i Przemysłowe.
2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury: - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9
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SST.S.04  - INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji
wodociągowych wewnętrznych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów,
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót
instalacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
prowadzenia prac obejmująca w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacji wodnej oraz
określenie zakresu prac.
Opracowanie obejmuje:
· instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
Podczas realizacji robót instalacyjnych wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Instalacja wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji
Wykonywanie robót dotyczy :
- montaż przewodów i kształtek
- montaż armatury,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja działania instalacji.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. , a
także podanymi poniżej:
Instalacja wodoci ągowa - Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów,
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących, warunków, jakim powinna
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Woda do spo życia przez ludzi - Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Instalacja wodoci ągowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody
pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą, którego jest pobierana woda z
tego ujęcia.
Instalacja wodoci ągowa wody ciepłej - Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Ciśnienie robocze instalacji , prob (lub popcr) - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji , które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być
przekroczone w żadnym jej punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym
punkcie instalacji.
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Ciśnienie próbne, ppróbne - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest
badanie jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w
temperaturze odniesienia równej 20 °C.
Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 oC, a
instalacji wody ciepłej 60 oC.
Średnica nominalna (DN lub d o) - Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu
równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
Nominalna grubo ść ścianki rury (e n) - Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w
przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.
Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego –
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią
rur. Jest on wyrażony zależnością: S= dn -en/2en

gdzie:
dn- średnica nominalna zewnętrzna,
en - nominalna grubość ścianki.
Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla ru r z tworzywa sztucznego  -  Liczbowe
oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej
średnicy do nominalnej grubości ścianki.
UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca: SDR = 2S+1
Temperatura awaryjna- dla instalacji wykonanej z pr zewodów z tworzywa sztucznego -
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może
wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być
przekroczona w żadnym jej punkcie.
Izolacja termiczna  - kształtki izolacyjne rurociągów zapobiegające korozji i stratom ciepła.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogólna”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna
2.2. Wymagania dotycz ące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z projektem, jakość i sprawdzenie materiału na

podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę:
– atest higieniczny
– aprobata techniczna
– lub inne
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną
powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i powinny posiadać
świadectwo o dopuszczeniu do stosowania.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.

Należy stosować podczas montażu rury i łączniki pochodzące z tego samego „systemu”,
posiadającego wymagane dokumenty o przydatności do zastosowania w budownictwie zgodne z
zaleceniami norm: PN- 81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” i normy PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.3. Przewody
Instalacja wody zimnej:
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– Poziomy i piony instalacji – z rur stalowych ocynkowanych wg.PN-H-74200:1998 łączonych na
złączki żeliwne

– Podejścia do przyborów – z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT łączonych na złączki
zaprasowywane

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji:
– Poziomy i piony instalacji - z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT łączonych na złączki

zaprasowywane
– Podejścia do przyborów – z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT łączonych na złączki

zaprasowywane
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2.4. Armatura
Zawory odcinające kulowe do wody zimnej i ciepłej na ciśnienie 1,0 MPa.
Zawory cyrkulacyjne na pionach cyrkulacji
Zawory mieszające trójdrogowe na odejściach do węzłów sanitarnych
Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące łączone za pomocą wężyków metalowych
Baterie umywalkowe termostatyczne stojące łączone za pomocą wężyków metalowych
Baterie natryskowe termostatyczne z natryskiem przesuwnym
Zawory czerpalne ze złączka do węża kulowe
Zawory kątowe podumywalkowe, DN 15mm
2.5. Izolacja termiczna
Materiały:
1. otulina termiczna do rurociągów
2. klej do danego typu otuliny
3. taśma klejąca dla danego rodzaju (systemu izolacji) otulin
4. klipsy systemowe do spinania otuliny
– Izolację ciepłochronną ciepłej wody i cyrkulacji wykonać z otulin o grubości i parametrom

odpowiadającym wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r
– Izolację zimnochronną zimnej wody wykonać z otulin o grubości 10 mm dla przewodów o DN do

40mm, a powyżej o grubości 15 mm
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
2.6.Materiały pomocnicze
– uchwyty do rur stalowych i z tworzyw
– materiał uszczelniający: konopie, taśma teflonowa do uszczelniania połączeń gwintowanych
– materiał smarujący ułatwiający skręcanie połączeń gwintowanych uszczelnianych konopiami.
– materiał smarujący, ułatwiający poślizg łączonych rur
– materiały uszczelniające dla danego systemu
– opaski ogniochronne
– masy ogniochronne
2.6.Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji
Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wodociągowych powinny być
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń pyłowych
oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być przechowywane w
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.  Warunki klimatyczne w pomieszczeniu
magazynowym ( temperatura i wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i materiałów.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3. Sprzęt.
Wykonawca przystępujący do budowy rurociągu zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i narzędzia właściwe dla danego rodzaju robót, przy
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
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„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewożone materiały powinny być rozłożone równomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.
4.1. Rury stalowe
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury stalowe
powinny być układane w pozycji poziomej.
4.2. Rury z tworzyw sztucznych
Transport rur z tworzyw sztucznych musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury przewożone są w wiązkach lub paczkach kartonowych. W czasie przewozu należy zwrócić
uwagę, aby ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi
z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie
lub z użyciem podnośnika widłowego.
 Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontakt z żadnym innym materiałem, który mógłby
uszkodzić tworzywo sztuczne.
 Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 metry
wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.
 Gdy rury składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej
długości to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50 mm.
 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować
się na spodzie!
 Rury należy  zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie.
Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiającym swobodne przewietrzenie.
4.3. Armatura, kształtki
Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozją. Należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Przewóz powinien się
odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami
atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast
zewnętrzne przed uszkodzeniami.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej
nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.
4.4. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny być
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
Ponadto:
4. Instalacje wodne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość

spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
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- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
5. Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym

zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie
prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz
we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.
5.2. Wymagania dotycz ące przewodów instalacji wodnych
5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodnych w o biekcie
1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku
jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

2. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych, a dla instalacji
rozdzielczej pod stropami.

3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla
grzejnego).

4. Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę nad
przewodem.

5. Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących
warunków:

a) temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0°C,
b) przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3m poniżej poziomu podłogi w kanałach
odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad
przewodem.

6. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego
wykonane są rury.

7. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

8. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.

9. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

10. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub
co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np.
tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją
zakrywający,
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub
siły rozrywające połączenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej.
11. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w

odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku
gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną.

12. Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 oC.

13. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na
zewnętrznej powierzchni przewodów.



Strona 52 z 62

14. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość
zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu
albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodów średnicy 32 7 50 mm - 5 cm,
c) dla przewodów średnicy 65 7 80 mm - 7 cm,
d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm.

15. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
16. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1

cm na kondygnację.
17. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w

szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
18. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody

ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
19. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
20. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić

0,1m.
21. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów stalowych należy wykonywać wyłącznie przy użyciu

łączników, nie dopuszcza się gięcia rur stalowych ocynkowanych
22. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych należy używać elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z

konopi lub past uszczelniających, do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb
miniowych

5.2.2. Podpory
5.2.2.1. Podpory stałe i przesuwne
- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub
wsporników.

- Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji,
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika
należy stosować podkładki elastyczne.

- Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać
swobodne przesuwanie się rur.

- Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i
odkształceń przewodów.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach:
Przewód montowany w instalacji

wody ciepłej wody zimnejLp. Materiał Średnica rury
pionowo inaczej pionowo inaczej

1 Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 1,5 1,2
2 Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 1,7 1,3
3 Dz25 1,9 1,5 1,9 1,5
4 Dz32 2,1 1,6 2,1 1,6
5           Dz40 2,2 1,7 2,2 1,7
6           Dz50 2,6 2,0 2,6 2,0
7 Dz63 2,8 2,2 2,8 2,2
8

PE-RT/Al/PE-RT

Dz 75 do Dz 110 3,1 2,4 3,1 2,4

Przewód montowany

pionowo inaczejMateriał
Średnica

nominalna rury
m m

stal węglowa zwykła ocynkowana;
stal odporna na korozję;

DN 10 do DN 20 2,0 1,5
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DN25 2,9 2,2

DN32 3,4 2,6

DN40 3,9 3,0

DN50 4,6 3,5

DN65 4,9 3,S

DN80 5,2 4,0

DN 100 5,9 4,5

Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację

5.2.2.2. Prowadzenie przewodów bez podpór
– Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w

warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z
tworzywa sztucznego (w „peszlu”).

– Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej
osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej.

– W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś
była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest
układany.

– Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie.
5.2.3. Tuleje ochronne
– Przy przejściach rura przez przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez ścianę, a

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
- Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
- W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
- Tuleja ochronna powinna być rura o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury

przewodu:
c) co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionowa,
d) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.

– Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm
poniżej tynku na stropie.

– Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa
sztucznego.

– Przestrzeń miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

– Przejście rura w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podpora przesuwna tego
przewodu.

5.2.4. Przejścia w  oddzieleniach przeciwpo żarowych
Przepust instalacyjny w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w
sposób zapewniający przepustowi odpowiednia klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E;
izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów. W zależności od rodzaju rur można stosować
opaskę ogniochronną lub masę ogniochronną, przy czym przy:
– przejściach przez strop stosuje się je jednostronnie od spodu stropu
– przejściach przez ściany stosuje się je obustronnie
Przy przejściach przez przegrody wydzielenia pożarowego przepust instalacyjny należy wykonać w
klasie danej przegrody stosując dla:
- rurociągów z rur palnych w zakresie średnic Ø32-160 należy stosować opaski ogniochronne
- rurociągów z rur palnych w zakresie średnic do Ø25 należy stosować ogniochronną pęczniejącą

masę uszczelniającą.
- rurociągów z rur niepalnych należy stosować ogniochronną masę uszczelniającą z wypełnieniem

przepustu z twardej wełny mineralnej
 Wszystkie przejścia należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta i aktualną Aprobatą Techniczną.
5.2.5. Połączenie gwintowane
- Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych kołnierzy

wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego
zgodnych z normą PN-EN 10242.

- Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
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uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania
dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z
wymaganiami PN-ISO 7-1  i PN-ISO 228-1.

- Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą
obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej
wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez
nakręcenie złączki.

- Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narządzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi
uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt
słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów.

- Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem
połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint
ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z
gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem
wody).

- Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie
przekracza l0 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Poł ączenia gwintowe mogą być
stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno – pomiarowymi o
parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce
połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym.

- Do uszczelnienia połączeń gwintowanych należy używać elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z
konopi lub past uszczelniających, do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb
miniowych.

5.2.6. Połączenia zaciskowe
- Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów

połączenia.
- Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze.

W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się
pierścieniowe uszczelki elastyczne.

- Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika,
wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika
na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

- Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń,
wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych.

5.2.7. Monta ż armatury
- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest

zainstalowana.
- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była

dostępna do obsługi i konserwacji.
- Na każdym odgałęzieniu od pionu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do

pomieszczeń, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca.
- Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę

wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a
także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej
w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie
doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy  tego
samego typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie
uniemożliwiające przepływ zwrotny.

- Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

- Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie
rozbioru wody napływała ona "pod grzybek".

- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem
technicznym.

- Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na
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podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w
sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

- W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej
strony.

- Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury
czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

5.2.8. Regulacja instalacji wodoci ągowej
1. Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody,
b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

2. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy nastawy
termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

3. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy
parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

4. Przed przystąpieniem do właściwych czynności związanych z regulacją instalacji należy ją
kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu wody
czystej.

5. Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa
z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących nie
przekracza 2 minuty.

6. Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy
użyciu nastaw na zaworach regulacyjnych (+55°C). Prze d przystąpieniem do pomiaru temperatury
ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pompy cyrkulacyjnej
oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.

7. Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu płynie woda o
temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłką ±5°C. Pomiaru temperatury
należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody
należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1°C.

5.2.9. Izolacja cieplna
- Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej i cyrkulacji powinny być izolowanie cieplnie.

Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w
których nie ma cyrkulacji.

- Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie
określonym w projekcie technicznym tej instalacji.

- Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed
zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli jest to niewystarczające,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

- Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie
to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

- Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych
robót protokółem odbioru.

- Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną
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powłoką antykorozyjną.
- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
- Grubości izolacji dobierać zgodnie z tabelą poniżej.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m·K)
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5
Przewody i armatura wg poz. 1–4, przechodzące przez

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
50% wymagań z poz. 1–4

6
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1–4, ułożone w

komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

50% wymagań z poz. 1–4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

8
Przewody ogrzewania powietrznego

(ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku)
40 mm

9
Przewody ogrzewania powietrznego

(ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku)
80 mm

10
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz

budynku 50% wymagań z poz. 1–4

11
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

na zewnątrz budynku
100% wymagań z poz. 1–4

* Dla współczynników przewodności cieplnej o innych wartościach należy przeliczyć grubość izolacji w
odniesieniu do średnicy zewnętrznej przewodu Dz = 20 mm.

5.2.10. Oznaczanie
– Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji
wodociągowej.

– Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze zlokalizowanych:
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach a także w

pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być
wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i
obsługą tych elementów instalacji.

5.3. Wykonanie robót.
5.3.1. Prowadzenie przewodów instalacji
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– założenie tulei ochronnych,
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
5.3.2.Monta ż przewodów z rur stalowych
Rury stalowe montuje się w sposób tradycyjny
Kolejność montażu:
– Rurę przeciąć prostopadle do osi za pomocą piłki lub przecinarki.
– Nagwintować końce rur za pomocą gwintownicy lub narzynarki.
– Oczyścić nagwintowane końce rur.
– Owinąć gwint taśmą teflonową lub konopiami.
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– Nakręcić złączkę stalową lub armaturę przewodową
5.3.3.Monta ż przewodów z rur wielowarstwowych
Połączenia zaprasowywane press do rur PE-RT /AL./ PE-RT charakteryzują się specjalnie
uformowanymi korpusami typu kolana, trójniki, podejścia do baterii wyposażonymi w końcówki z
oringami, które są osadzane w rurze.
Zewnętrzny pierścień stalowy po zapracowaniu praska powoduje docisk rury do końcówki korpusu.
Do wykonywania połączeń z pierścieniem zaprasowywanym stosowane są specjalistyczne narzędzia.
Kolejność montażu:
– Rurę przeciąć prostopadle do osi za pomocą specjalnych nożyc.
– Nadać rurze żądany kształt Giąć przy utyciu sprężyny zewnętrznej lub wewnętrznej Przestrzegać

minimalnego promienia gięcia Rg _5 Dz.
– Wykalibrować rurę i sfazować jej krawędzie wewnętrzne kalibratorem nie głębiej niż do warstwy

aluminium,
– Nasunąć na rurę pierścień, następnie rurę z pierścieniem nasunąć na złącze do końca korpusu,

kontrolować zachowanie oringów poprzez obserwacje złącza w fazie nasuwania rury z
pierścieniem. Pierścień dosunąć do kołnierza kształtki

– Głowice praski umieścić na pierścieniu tak, aby stykała się z kołnierzem złączki. Krawędź
zewnętrzna głowicy powinna być dosunięta do kołnierza złączki , ale nie powinna go obejmować.

– Uruchomić napęd praski i wykonać połączenie.
Połączenia tego typu:
– są samouszczelniające,
– mogą być chowane w przegrodach, również w posadzkach, pod warunkiem nieuszkodzenia

oringów w czasie montażu,
– wykonuje się przy użyciu głowicy odpowiedniej do danej średnicy rury, zaleca się wykonanie ich

przy użyciu oryginalnych narzędzi dla danego systemu
– powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 0°C.
5.3.2.Monta ż izolacji termicznej
– Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni

izolowanej.
– W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów

następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
– Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu

konwencjonalnych narzędzi.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6
6.2. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla
każdego zładu oddzielnie.
6.3. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji wodoci ągowej
6.3.1 Warunki wykonania badania szczelno ści
– Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji.
– Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia części przewodów instalacji, przed całkowitym

zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na
zakrywanej jej części w ramach odbiorów częściowych.

– Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności
sprężonym powietrzem.

– Podczas badania szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad
wartość ciśnienia próbnego.

6.3.2.Przygotowanie do badanie szczelno ści wod ą zimną
– Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu,

powinna być skutecznie wypłukana wodą Czynność tą należy wykonywać przy dodatniej
temperaturze zewnętrznej.

– Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem
ciśnienia roboczego.
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– P napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu
instalacji (szczególnie połączeń), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności

6.3.3. Przebieg badania szczelno ści wod ą zimn ą
– Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
– Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy

minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyższym.

– Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub
roszenia.

– Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym
punkcie instalacji.

– Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia
roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami
podanymi w tabeli .

– Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna.

– Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony protokół
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tą część instalacji, która była objęta badaniem
szczelności.

Tabela: Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji wodociągowej
PRZEBIEG BADANIA

Nazwa czynności Czas trwania
Warunki zakończenia badania z wynikiem
pozytywnym

BADANIE WSTĘPNE

Podniesienie ciśnienia w instalacji do
wartości ciśnienia próbnego 10 minut

brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia
spowodowany jest wyłącznie elastycznością
przewodów z tworzywa sztucznego

obserwacja instalacji i podniesienie
ciśnienia w instalacji do wartości
ciśnienia próbnego

10 minut

Obserwacja instalacji 10 minut
Podniesienie ciśnienia w instalacji do
wartości ciśnienia próbnego

Obserwacja instalacji 30 minut
brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia
nie większy niż 0,6 bar

BADANIE GŁÓWNE
Do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem
pozytywnym.
Podniesienie ciśnienia w instalacji do
wartości ciśnienia próbnego

brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia
nie większy niż 0,2 bar

Obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA:
– w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za zakończone

z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć
przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku.

– w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć
przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, zaczynając od początku
badania wstępnego.
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– badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze szczelności, z
wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, których producent wymaga
przeprowadzenia także innych badań, nazwanych badaniami uzupełniającymi.

Badanie uzupełniaj ące :
– Do badania uzupełniającego jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z

tworzywa sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym
wynikiem pozytywnym. Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania
wyników badania za zakończone wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami
producenta.

– Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
6.3.4. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji wody ciepłej wod ą ciepł ą
– Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą

zimną należy poddać przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze
60 °C.

6.3.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wod ociągowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i
odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi.
6.3.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci ągowej wody ciepłej przed
przekroczeniem granicznych warto ści ci śnienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-
B-10700.
6.3.7. Badania efektów regulacji instalacji wodoci ągowej wody ciepłej
Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna
minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 oC do 60 °C
6.3.8.Badania armatury przy odbiorze instalacji wod ociągowej
6.3.8.1.Badania armatury odcinaj ącej
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem
(dokumentacją),

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury,
c) poprawności i szczelność montażu głowicy armatury.

6.3.8.2.Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta żową
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem
(dokumentacją),

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury,
c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.

6.3.8.3.Badania armatury automatycznej regulacji (r egulatorów)
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują
sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez jej identyfikację

(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem (dokumentacją),
b) poprawności i szczelności montażu połączeń armatury (regulatorów),
c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury (regulatorów),
d) poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu

próbnego,
f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane),
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem,

hałasem).
Z przeprowadzonych badań odbiorczych armatury należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do
ponownych badań.
6.3.9.Badania odbiorcze innych elementów w instalac ji
Warunki odbioru innych elementów instalacji powinny być określone w oparciu o projekt techniczny
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instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych
badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był
negatywny, w protokole należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do
ponownych badań.
6.4. Wykonanie płukania i dezynfekcji instalacji:
– Przed włączeniem wykonanego rurociągu do sieci należy je poddać płukaniu i dezynfekcji.

Roztwór dezynfekcyjny należy pozostawić w rurociągu na 48 godzin, po czym wodę chlorową
należy spuścić i rurociąg przepłukać czystą wodą Rurociąg może być przekazany do eksploatacji
po uzyskaniu świadectwa zdatności wody do celów bytowo-gospodarczych.

– Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
– Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić

dla każdego zładu oddzielnie

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
8.2.Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji
– Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe
wykonanie elementów tej instalacji.

– Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane
przez innych pracowników.

– Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących
rodzajów robót:
– wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu,
– wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka

pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

– wykonywanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części
wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części
zewnętrznej tej instalacji – wymiary wewnętrzne, wykonane dna i ścian, spadek, odwodnienie,

–  Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

– W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

–  Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.3.Odbiór techniczny-cz ęściowy instalacji
– Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części

instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów
ułożonych i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych w kanałach
nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych
podłogi, , uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie
będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).

– Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

– W ramach odbioru częściowego należy:



Strona 61 z 62

d) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej cześć jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym
projekcie,

e) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,

f) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
– Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce
zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, które były objęte odbiorem
częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.

– W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy
ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.4.Odbiór techniczny-ko ńcowy instalacji
– Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu

następujących warunków:
f) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji

cieplnej,
g) instalacje wypłukano, napełniono wodą
h) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
i) zakończono uruchamianie instalacji
j) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na

odprowadzenia ścieków w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalacje
– Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

l) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

m) dziennik budowy,
n) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budowę i przepisami,
o) obmiary powykonawcze,
p) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
q) protokoły odbiorów technicznych-częściowych,
r) protokoły wykonanych badań odbiorczych,
s) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których

wykonano instalacje,
t) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
u) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
v) instrukcje obsługi instalacji.

– W ramach odbioru końcowego należy:
g) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
h) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w

odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

i) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
j) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,
k) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
l) uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

– Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach
odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji
nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
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Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
1. PN-EN 1333:1998 PN Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN
2. PN-IS07-1-.1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia
3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
4. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych
5. PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń
6. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów.
7. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
8. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia
9. PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia
10. PN-8l/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych
11. PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane
12. PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego”
13. PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
     Wymagania i  badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych
     ocynkowanych”
10.2.Ustawy
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z późn. zmianami).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087).
10.3.Rozporz ądzenia
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

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

6. Rozporządzenie 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 (Dz. U. nr 202 poz.2072) z późniejszymi
zmianami

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II - Instalacje

Sanitarne i Przemysłowe.
4. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7.


