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1. CZ��� OGÓLNA  
 
1.1. Nazwa zamówienia  
 
Przystosowanie do wymaga� przeciwpo�arowych budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s� wymagania dotycz�-
ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji wodoci�gowej hydrantowej w budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. 

W zakres robót wchodz�: 

- demonta� suchego pionu przeciwpo�arowego w segmencie „B”, 

- demonta� skrzynek hydrantowych wn�kowych, 

- demonta� hydrantów wewn�trznych, 

- monta� instalacji wodoci�gowej zimnej wody u�ytkowej, 

- monta� armatury odcinaj�cej, regulacyjnej, 

- monta� instalacji wodoci�gowej hydrantowej, 

- monta� zabezpiecze� przej�� p.po�. przez przegrody oddzielenia po�arowego, 

- monta� hydrantów wewn�trznych, 

- płukanie instalacji, próby szczelno�ci, dezynfekcja i badania hydrantów, 

- towarzysz�ce roboty budowlane. 

1.3. Informacje o terenie budowy  
 
Terenem budowy b�dzie budynek internatu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Na terenie wokół budynku 
istnieje mo�liwo�� składowania materiałów. Armatura, urz�dzenia, narz�dzia pracy mog� by� składowane w 
pomieszczeniach zamykanych, udost�pnionych wykonawcy na czas prowadzonych robót. U�ytkownik udost�p-
ni wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne dla pracowników. W budynku mo�na 
korzysta� z WC. Wszystkie pomieszczenia budynku b�d� dost�pne dla wykonywania robót przez cały dzie�. 
Organizacja robót b�dzie ograniczona dost�pno�ci� do pomieszcze�, a jej prawidłowo�� zale�e� b�dzie wy-
ł�cznie od wykonawcy. 

 
1.4. Nazwy i kody  
 

45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
 
1.5. Okre�lenia podstawowe  
 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� zgodne z obowi�zuj�cymi 

Polskimi Normami. 

• Poj�cia ogólne 

Instalacja wodoci�gowa – instalacj� wodoci�gow� stanowi� układy poł�czonych przewodów, armatury i urz�-
dze�, słu��ce do zaopatrywania budynku w zimn� i ciepł� wod�, spełniaj�c� wymagania jako�ciowe okre�lone 
w przepisach odr�bnych dotycz�cych warunków, jakim powinna odpowiada� woda do spo�ycia przez ludzi. 
 
Woda do spo�ycia przez ludzi – woda spełniaj�ca wymagania jako�ciowe okre�lone w Rozporz�dzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718). 
 
Instalacja wodoci�gowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci�gowej rozpoczyna 
si� bezpo�rednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodz�cej z własnego uj�cia  
(studni) – od urz�dzenia, za pomoc�, którego jest pobierana woda z tego uj�cia. 
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Ci�nienie dopuszczalne instalacji – najwy�sza warto�� ci�nienia statycznego wody w najni�szym punkcie 
instalacji. 
 
Ci�nienie próbne, ppróbne – ci�nienie w najni�szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelno�ci. 
 
Ci�nienie nominalne PN – ci�nienie charakteryzuj�ce wymiary i wytrzymało�� elementu instalacji w temperatu-
rze odniesienia równej 20°C. 
 
Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwało�ci instalacji nie mo�e by� przekroczona w 
�adnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, 
 
�rednica nominalna (DN lub dn) – �rednica, która jest dogodnie zaokr�glon� liczb�, w przybli�eniu równ� 
�rednicy rzeczywistej (dla rur – �rednicy zewn�trznej, dla kielichów kształtek – �rednicy wewn�trznej) wyra�onej 
w milimetrach. 
 
Hydrant wewn�trzny – miejsce poboru wody w obr�bie obiektu budowlanego do gaszenia po�aru. 
 
U�ytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obr�bie 
obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania  

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musz� by� zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i 
dokumentacj� projektow�.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych nale�y zgodnie z Ustaw� Prawa Budowli [9] stosowa� wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118, z 
pó�niejszymi zmianami [68].  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69].  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z 
pó�niejszymi zmianami) [70].  

Na wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Materiały stosowane w sieciach wodoci�gowych powinny by� tak dobrane, aby ich skład a tak�e wzajemne 
oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jako�ci wody oraz zmian powoduj�cych obni�enie trwało�ci sieci.  

Zastosowane w specyfikacji okre�lenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na 
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� składania ofert równowa�nych pod warunkiem, �e zaproponowane 
materiały (i urz�dzenia) b�d� posiadały parametry nie gorsze ni� te, które s� przedstawione w dokumentacji 
technicznej. W przypadku zło�enia ofert równowa�nych nale�y zał�czy� foldery, dane techniczne i aprobaty 
techniczne dla materiałów (i urz�dze�) równowa�nych, zawieraj�cych ich parametry techniczne. 

 
2.2. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej u�ytkowej oraz cyrkulacji  

• rury stalowe ocynkowane o poł�czeniach gwintowanych 
atest higieniczny PZH 
deklaracja zgodno�ci z PN 

• rury PP PN 10 ( woda zimna ) i PP-R Stabi PN 20 ( woda ciepła ) z wkładk� metalow� ł�czone 
poprzez poł�czenia zgrzewane 

atest higieniczny PZH  
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deklaracja zgodno�ci z PN- EN  
• zawory odcinaj�ce kulowe 

maksymalne ci�nienie robocze 10 bar 
maksymalna temperatura robocza +100°C 
atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

• hydranty wewn�trzne 
maksymalne ci�nienie robocze 10 bar 
Zgodno�� z norm� PN-EN 671-1 
Znak bezpiecze�stwa 
certyfikat zgodno�ci wydany przez CNBOP 

• izolacje z z pianki polietylenowej w płaszczu z folii np. Thermocompakt S o grub. 6 mm 
aprobata techniczna 

• zabezpieczenia p.po�. dla przej�� oddzielenia po�arowego klasy EI120, EI 60 
aprobata techniczna 

 
2.3. Składowanie materiałów 

Rury stalowe nale�y przechowywa� w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. 

Rury luzem układa� nale�y na gładkim i czystym podło�u na podkładkach i przekładkach drewnianych w 
stosach o wysoko�ci do 0,5 m. 

Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach powinny by� tak składowane, aby rury o grubszej �ciance i wi�kszej 
�rednicy winny znajdowa� si� na spodzie. 

Nie nale�y wsuwa� rur o mniejszych �rednicach do rur o wi�kszych �rednicach. 

Kształtki, zł�czki i armatura powinny by� składowane tak długo jak to mo�liwe w opakowaniach fabrycznych. 

Kształtki, zł�czki i armatur� składowa� najlepiej pod zadaszon� cz��ci� składowiska na równym podło�u na 
podkładkach drewnianych lub w zamkni�tych pomieszczeniach magazynowych. 
 

3. SPRZ�T  
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu  

 

Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiada� narz�dzia i sprz�t typowy dla wyposa�enia montera 
instalacji hydraulicznej, a w szczególno�ci: wiertarki z udarem, młoty wierc�co-kuj�ce, pilarki do metalu, sprz�t 
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice r�czne i mechaniczne. Pracownicy powinny 
by� wyposa�eni w sprz�t ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste 
ubranie ochronne. 

 

3.2. Sprz�t do robót przygotowawczych, wyko�czeniowych i monta�owych 

 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa� drobnym sprz�tem monta�owym wynikaj�cym z 
technologii prowadzenia robót. 
Sprz�t monta�owy i �rodki transportu musz� by� w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj�cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

 

4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  
 
Podczas monta�u instalacji hydrantowej na budowie nie b�dzie u�ywany transport kołowy, gdy� materiały 
przenoszone b�d� r�cznie. Transport kołowy b�dzie u�ywany jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z 
hurtowni. Wykonawca mo�e si� tutaj posiłkowa� specjalistycznym transportem b�d�cym w dyspozycji hurtowni, 



STWiOR – ST.01.00 
�������������	����
������ � �� 	 �� � ��� �� � ���� 	
� ��� �  

 

6 - 

b�d� transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada� samochód dostawczy do przewozu 
materiałów i urz�dze� o mniejszych gabarytach. 

 
4.2. Transport rur przewodowych  
 
Rury mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu wył�cznie w poło�eniu poziomym.  

Rury powinny by� ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si� przez 
pod klinowanie lub inny sposób.  

Rury w czasie transportu nie powinny styka� si� z ostrymi przedmiotami, mog�cymi spowodowa� uszkodzenia 
mechaniczne.  

 
4.3. Transport armatury odcinaj�cej i regulacyjnej 
 
Transport armatury powinien odbywa� si� krytymi �rodkami transportu, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by� zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi.  

Armatura drobna (	 DN 25) powinna by� pakowana w skrzynie lub pojemniki.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB cz��� "Wymagania ogólne".  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako�� wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na 
terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzega� warunków technicznych okre�lonych w Ustawie Prawo 
Budowlane. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

5.2. Roboty monta�owe  

5.2.1. Warunki ogólne  

 
Przed rozpocz�ciem monta�u Kierownik robót powinien stwierdzi�, �e: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze�stwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne maj�ce wpływ na monta� instalacji odpowiadaj� zało�eniom 
projektowym. 

 
5.2.2. Monta� instalacji 

5.2.2.1. Monta� przewodów wodoci�gowych 

Istniej�cy suchy pion wraz z szafkami w segmencie „B” i istniej�ce hydranty wewn�trzne w segmencie „D” 
podlegaj� likwidacji. 

W segmencie „D” i „B” nale�y rozdzieli� instalacj� zimnej wody u�ytkowej od instalacji hydrantowej. 

Zwa�ywszy na podział budynku na dwie strefy po�arowe: 

-ZL – cz��� nadziemna – biurowa, 

-PM – cz��� piwniczna – magazynowa 

Projektuje si� odpowiednio monta� wn�kowych hydrantów wewn�trznych HP-25 i HP-33 z w��em półsztywnym 
o długo�ci 30 mb. 

Dla wewn�trznych hydrantów HP-33 nale�y zastosowa� zawór grzybkowy mosi��ny DN 50 z redukcj� 2''/33. 

Natomiast dla hydrantów HP-25 nale�y zastosowa� zawór mosi��ny DN 25. 
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Monta� szafek hydrantowych, instalacj� hydrantow� oraz wł�czenie do istniej�cej instalacji wodoci�gowej 
wykona� zgodnie z PN-B-02865 „...Instalacja wodoci�gowa wewn�trzna przeciwpo�arowa" oraz zgodnie 
Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpo�aro-
wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr 121, poz. 1138).  

Przewody wykonane b�d� z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, ł�czonych przy pomocy 
typowych ł�czników z �eliwa ci�gliwego białego, wykonanych wg normy.  

Pomi�dzy przewodem a obejm� uchwytu lub wspornika nale�y stosowa� podkładki elastyczne. Przewody 
poziome powinny by� prowadzone ze spadkiem tak �eby w najni�szych punktach załama� przewodów 
zapewni� mo�liwo�� odwodnienia instalacji oraz mo�liwo�� odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody 
poziome prowadzone przy �cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa� na podporach stałych (uchwyty) i 
ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odst�pach, nie mniejszych ni� wynika to z 
wymaga� dla materiału, z którego wykonane s� rury.  

Przewody instalacji wodoci�gowej nale�y prowadzi� po �cianach wewn�trznych. 

Trasy przewodów powinny by� zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody w bruzdach powinny by� prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co najmniej z 
izolacj� powietrzn� w taki sposób, aby przy wydłu�eniach cieplnych: 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o �cianki bruzdy i materiał j� zakrywaj�cy, 

b) w poł�czeniach i na odgał�zieniach przewodu nie powstawały dodatkowe napr��enia lub siły rozrywaj�ce 
poł�czenia. 

Zakrycie bruzdy powinno nast�pi� po dokonaniu odbioru cz��ciowego. Odległo�� zewn�trznej powierzchni 
przewodu wodoci�gowego lub jego izolacji cieplnej od �ciany, stropu albo podłogi powinna wynosi�, co 
najmniej: 

a) dla przewodów �rednicy 25 mm - 3 cm, 

b) dla przewodów �rednicy 32 - 50 mm - 5 cm, 

Przewody nale�y prowadzi� w sposób umo�liwiaj�cy zabezpieczenie ich przed dewastacj�. 

Nie wolno prowadzi� przewodów wodoci�gowych powy�ej przewodów elektrycznych. Minimalna odległo�� 
przewodów wodoci�gowych od przewodów elektrycznych powinna-wynosi� 0,1 m. 

Przewody poziome w instalacjach wewn�trznych wodoci�gowych prowadzone pod stropem nale�y prowadzi� 
ze spadkiem wynosz�cym, co najmniej 3o/oo w kierunku odbiornika. 

Przewody instalacji wody zimnej dla celów bytowo -gospodarczych układa� w izolacji z pianki polietylenowej np. 
Thermacompakt S o gr. min. 6 mm. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach �ciennych i w szlichcie podłogowej powinny by� układane 
zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich �cianki przez osłoni�cie otulin�.. Trasy 
przewodów powinny by� zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody nale�y prowadzi� w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe nale�y 
prowadzi� tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnacj�. Na pionowych 
przewodach powinny by� co najmniej dwa uchwyty na ka�dej kondygnacji. Przewody nale�y prowadzi� w 
sposób umo�liwiaj�cy zabezpieczenie ich przed dewastacj�. Przewody poziome nale�y prowadzi� poni�ej 
przewodów instalacji c.o.  

Odległo�� ruroci�gów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji ruroci�gów izolowanych od 
powierzchni przegród powinna wynosi� co najmniej: 

 -  dla rur �rednicy do 40 mm  - 30 mm 
 -  dla rur �rednicy ponad 40 mm  - 50 mm 

Poł�czenie gwintowe mo�e by� wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelk� 
zaciskan� mi�dzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotycz�ce gwintów wykonanych 
w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by� zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228. 

Gwint mo�e by� wykonany w materiale rodzimym elementu ł�czonego (uformowany metod� obróbki 
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pier�cieniowej wkładki, stanowi�cej 
integraln� cz��� ł�czonego elementu. Gwinty powinny by� równo naci�te i odpowiada� wymaganiom 
odpowiedniej normy. Dokładno�� naci�cia gwintu sprawdza si� przez nakr�cenie zł�czki. Poł�czenie skr�ca si� 
wst�pnie r�cznie, a nast�pnie dokr�ca za pomoc� narz�dzi specjalnych (przewidzianych przez producenta 
elementów poł�czenia) lub za pomoc� narz�dzi uniwersalnych. 

Jako materiał uszczelniaj�cy nale�y stosowa� ta�m� teflonow� lub past� uszczelniaj�c�. Stosowanie konopi w 
poł�czeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyj�tkiem poł�cze� z gwintami wykonanymi w 
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tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z 
ł�czonych elementów (w poł�czeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mog� by� stosowane materiały 
p�czniej�ce pod wpływem wody). 

Poł�czenia gwintowe rur mog� by� wykonywane w instalacjach, w których ci�nienie robocze nie przekracza 10 
bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Poł�czenia gwintowe mog� by� stosowane do poł�cze� rur z 
armatur� oraz urz�dzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczaj�cych powy�sze 
warto�ci, je�eli gwintowane kró�ce poł�czeniowe armatury lub urz�dzenia, wykonane s� w ich materiale 
rodzimym. 

5.2.2.2. Podpory 

Podpory stałe i przesuwne 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo�liwi� łatwy i trwały monta� przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni� swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. 

Przewody nale�y mocowa� do elementów konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni� łatwy i trwały monta� instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si� drga� i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomi�dzy przewodem a obejm� uchwytu lub wspornika nale�y stosowa� podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnia� swobodne 
przesuwanie si� rur. 

Rozwi�zanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno by� 
zgodne z zasadami wiedzy technicznej. 

5.2.2.3. Tuleje ochronne 

Przy przej�ciach rur� przez przegrod� budowlan� (np. przewodem poziomym przez �cian�, a przewodem 
pionowym przez strop), nale�y stosowa� tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie mo�e znajdowa� si� �adne poł�czenie rury. 

Tuleja ochronna powinna by� rur� o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy zewn�trznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przej�ciu przez przegrod� pionow�, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przej�ciu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna by� dłu�sza ni� grubo�� przegrody pionowej o około 5 cm z ka�dej strony, a przy 
przej�ciu przez strop powinna wystawa� około 2 cm powy�ej posadzki.  

Przestrze� mi�dzy rur� przewodu a tulej� ochronn� powinna by� wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działaj�cym korozyjnie na rur�, umo�liwiaj�cym jej wzdłu�ne przemieszczanie si� i utrudniaj�cym powstanie w 
niej napr��e� �cinaj�cych. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo�arowego powinien by� wykonany 
w sposób zapewniaj�cy przepustowi odpowiedni� klas� odporno�ci ogniowej (szczelno�ci ogniowej E; 
izolacyjno�ci ogniowej I) wymagan� dla tych elementów, zgodnie z rozwi�zaniem szczegółowym znajduj�cym 
si� w projekcie technicznym t.j. klasy EI120 i EI 60. 
 
5.2.2.4. Monta� przyborów i armatury 

Armatura powinna odpowiada� warunkom pracy (ci�nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury nale�y usun�� z niej za�lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowo�ci działania powinna by� instalowana w miejscach widocznych oraz 
łatwo dost�pnych dla obsługi i konserwacji. 

Armatur� na przewodach nale�y tak instalowa�, �eby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Nale�y zachowa� wła�ciw� kolejno�� armatury odcinaj�cej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. 

Armatura instalowana na przewodach powinna by� zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
u�yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podpar�, zgodnie z projektem technicznym. 
Przewody, armatura i urz�dzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn�trznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 
izolacji cieplnej, nale�y oznaczy� zgodnie z przyj�tymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym 
i uwzgl�dnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodoci�gowej. 

5.2.2.5. Roboty budowlane 

� Przebicie otworów w �cianach i stropach dla ruroci�gu zasilaj�cego hydranty, 
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� Wykonanie przej�� p.po�. dla przewodu wodoci�gowego w stropach, 

� Naprawa �cian i stropów po przebiciach otworów i wykuciu wn�ki, 

� Malowanie �cian i stropów w miejscach napraw po przebiciach otworów i wykuciu wn�ki. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  

 

Szczegółowy zakres bada� odbiorczych powinien zosta� ustalony w umowie pomi�dzy inwestorem i 
wykonawc� z tym, �e powinny one obj�� co najmniej badania odbiorcze szczelno�ci i zabezpieczenia instalacji  

wodoci�gowej przed mo�liwo�ci� przepływów zwrotnych. 

Kontrol� jako�ci robót nale�y przeprowadzi� zgodnie z normami i przepisami wła�ciwymi dla danego rodzaju 
robót. Kontrola wykonania instalacji wodoci�gowej polega na sprawdzeniu zgodno�ci budowy z projektem.  

 

6.2. Kontrola jako�ci materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót musz� odpowiada� wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyska� akceptacj� In�yniera. 

 
6.3.Kontrola jako�ci robót 

6.3.1.Warunki przyst�pienia do bada� 

Badania nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cych fazach: 
a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przej�� przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed pomalowaniem elementów urz�dzenia i nało�eniem otuliny 
c) po uko�czeniu monta�u i po przeprowadzeniu płukania całego urz�dzenia oraz dokonaniu regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym 

 
6.3.2. Badanie hydrantów 

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. 

Nale�y sprawdzi� wyposa�enie fabryczne oraz zgodno�� monta�u z Instrukcj� Producenta, nale�y sprawdzi� 
ci�nienie wypływowe wymagane zgodnie z PN dla zaworów hydrantowych oraz ich wydajno��.  
 
6.3.3. Badanie przewodów 

Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich �rednic i porówna� 
wyniki z dokumentacj�; poł�czenia gwintowane nale�y wykona� przez wyrywkowe ogl�dziny zewn�trzne, 
sprawdzenie odległo�ci poł�cze� wzgl�dem podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogl�dziny 
zewn�trzne wykonania poł�cze�, sprawdzenie ich poło�enia wzgl�dem podpór.  

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; sprawdzenie 
przej�� przewodów przez �ciany i stropy, sprawdzenie odległo�ci przewodów wzgl�dem siebie, sprawdzenie 
odległo�ci przewodów wzgl�dem przegród budowlanych oraz wzgl�dem siebie, sprawdzenie prawidłowo�ci 
ł�czenia przewodów 

 
 
6.3.4. Badanie armatury obejmuje: 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowo�ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowo�ci działania 
poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji hydrantów, miejsc i sposobu wbudowania.  

 
6.3.5. Badanie szczelno�ci na zimno 

Badania nie nale�y przeprowadza� przy temperaturze zewn�trznej nie ni�szej ni� 0°C. Przed przyst�pieniem do 
badania instalacj� nale�y kilkakrotnie przepłuka�. 
Na 24 godz. (gdy temperatura zewn�trzna jest wy�sza od +5°C) przed rozpocz�ciem badania instalacja 
powinna by� napełniona wod� zimn� i dokładnie odpowietrzona. 
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W tym okresie nale�y dokona� starannego przegl�du wszystkich elementów oraz skontrolowa� szczelno�� 
poł�cze� przy ci�nieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po zmontowaniu instalacji lub jej cz��ci daj�cej si� wyodr�bni�, przed zało�eniem izolacji i zabudowaniem, 
nale�y przeprowadzi� przede wszystkim prób� ci�nieniow� przy pomocy zimnej wody. Prób� ci�nieniow� 
nale�y przeprowadza� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych” przy 
ci�nieniu próbnym równym 1,5 krotnej warto�ci ci�nienia roboczego lecz co najmniejszym ni� 0,9 MPa.  
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno�ci mo�na przyst�pi� do zakrycia 
izolacji bruzd i kanałów wzgl�dnie do układania jastrychu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB cz��� "Wymagania ogólne".  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt 7.0. 
 
Jednostk� obmiarow� jest dla: 

• przewodów rurowych       1 mb  
dla ka�dego typu i �rednicy; długo�� nale�y mierzy� wzdłu� osi przewodu, do ogólnej długo�ci 
przewodu nale�y wliczy� długo�� armatury ł�czonej na gwint i ł�czników; długo�� zw��ki nale�y 
wliczy� do długo�ci przewodu o wi�kszej �rednicy; całkowit� długo�� przewodów przy badaniach 
instalacji na szczelno�� lub przy badaniach na gor�co powinna stanowi� suma długo�ci przewodów 
wody zimnej 

• kształtki, ł�czniki, zawory,      1 szt. 
dla ka�dego typu i �rednicy 

• próba szczelno�ci dla kanalizacji sanitarnej,    1 mb 
 

W przypadku robót zanikaj�cych obmiar winien by� wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 
wyniki nale�y umie�ci� w protokole odbiorowym, który nale�y zachowa� do odbioru ko�cowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 

Odbiór robót instalacji rurowych powinien nast�powa� w ró�nych fazach wykonywania robót. 
 
8.1.1. Odbiór mi�dzyoperacyjny 

Odbiory mi�dzyoperacyjne s� elementem kontroli jako�ci robót poprzedzaj�cych wykonanie instalacji i w 
szczególno�ci powinny im podlega� prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, 
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory mi�dzyoperacyjne nale�y dokonywa� szczególnie, je�eli dalsze roboty b�d� wykonywane przez innych 
pracowników. 

Odbiory mi�dzyoperacyjne nale�y przeprowadza�, przykładowo w stosunku do nast�puj�cych rodzajów robót: 
• wykonanie przej�� dla przewodów przez �ciany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
• wykonanie bruzd w �cianach – wymiary bruzdy; czysto�� bruzdy; – zgodno�� bruzdy z pionem; – 

zgodno�� kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;  
• wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewodów  równie� pod posadzk� 

Po dokonaniu odbioru mi�dzyoperacyjnego nale�y sporz�dzi� protokół stwierdzaj�cy jako�� wykonania robót 
oraz potwierdzaj�cy ich przydatno�� do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole nale�y jednoznacznie 
identyfikowa� miejsca i zakres robót obj�tych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jako�ci wykonania robót albo ich przydatno�ci do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole nale�y okre�li� zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniaj�cych. Po 
wykonaniu tych prac nale�y ponownie dokona� odbioru mi�dzyoperacyjnego. 
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8.1.2. Odbiór techniczny cz��ciowy 

Odbiór techniczny cz��ciowy powinien by� przeprowadzany dla tych elementów lub cz��ci instalacji, do których 
zanika dost�p w wyniku post�pu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów uło�onych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w kanałach, uszczelnie� przej�� w 
przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie b�dzie niemo�liwe lub utrudnione w fazie odbioru 
ko�cowego (technicznego) 

Odbiór cz��ciowy przeprowadza si� w trybie przewidzianym dla odbioru ko�cowego (technicznego) jednak bez 
oceny prawidłowo�ci pracy instalacji. 

W ramach odbioru cz��ciowego nale�y: 
• sprawdzi� czy odbierany element instalacji lub jej cz��� jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz�cymi zmian w tym projekcie; 
• sprawdzi� zgodno�� wykonania odbieranej cz��ci instalacji z wymaganiami okre�lonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst�pstw, sprawdzi� uzasadnienie konieczno�ci 
odst�pstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

• przeprowadzi� niezb�dne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru cz��ciowego nale�y sporz�dzi� protokół potwierdzaj�cy prawidłowe wykonanie robót, 
zgodno�� wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb�dnych bada� odbiorczych. W 
protokole nale�y jednoznacznie zidentyfikowa� miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj� cz��ci 
instalacji, które były obj�te odbiorem cz��ciowym. Do protokołu odbioru nale�y zał�czy� protokoły niezb�dnych 
bada� odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz��ciowego, w protokole nale�y okre�li� zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniaj�cych. Po wykonaniu tych prac nale�y ponownie dokona� odbioru 
cz��ciowego. 
 
8.1.3. Odbiór techniczny ko�cowy 

Instalacja powinna by� przedstawiona do odbioru technicznego ko�cowego po spełnieniu nast�puj�cych 
warunków: 

a) zako�czono wszystkie roboty monta�owe przy instalacji, ł�cznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b) instalacj� wypłukano, napełniono wod�, 
c) dokonano bada� odbiorczych, z których wszystkie zako�czyły si� wynikiem pozytywnym; 
d) zako�czono uruchamianie instalacji obejmuj�ce regulacj� monta�ow� oraz badanie szczelno�ci; 
e) zako�czono roboty budowlano-konstrukcyjne, wyko�czeniowe i inne.  

 
Przy odbiorze ko�cowym instalacji nale�y przedstawi� nast�puj�ce dokumenty: 

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

b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budow� i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych 
f)   protokoły odbiorów technicznych cz��ciowych 
g) protokoły wykonanych bada� odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacj� 
i)   dokumenty wymagane dla urz�dze� podlegaj�cych odbiorom technicznym 
j)    instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
k) instrukcj� obsługi instalacji 

 
W ramach odbioru ko�cowego nale�y: 

a) sprawdzi� czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzi� zgodno�� wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre�lonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odst�pstw, sprawdzi� w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczno�ci wprowadzenia odst�pstw 

c) sprawdzi� protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych 
d) sprawdzi� protokoły odbiorów technicznych cz��ciowych 
e) sprawdzi� protokoły zawieraj�ce wyniki bada� odbiorczych 
f)   sprawdzi� protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników bada� 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płyn�cej w odbieranym przewodzie; 
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g) uruchomi� instalacj�, sprawdzi� osi�ganie zakładanych parametrów. 
 

Odbiór ko�cowy ko�czy si� protokolarnym przej�ciem instalacji do u�ytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u�ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru ko�cowego nie powinien zawiera� postanowie� warunkowych. W przypadku zako�czenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u�ytkowania, po usuni�ciu przyczyn 
takiego stwierdzenia nale�y przeprowadzi� ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale�y 
ponadto stwierdzi� czy w czasie pomi�dzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozj�, zamarzni�ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  
 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STWiORB cz���  "Wymagania ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE  
 
10.1. Normy  

 

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodoci�gowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04  Instalacje wewn�trzne wodoci�gowo kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodoci�gowej. Wymagania i badania. 

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszaj�ce (wielko�� 
nominalna ½”), minimalne ci�nienie przepływu  
0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. 

PN-EN 671-1 Stałe urz�dzenia ga�nicze. Hydranty wewn�trzne z w��em półsztywnym. 

PN-69/B-02859 Hydranty wewn�trzne 25. 

PN-97/B-02865 Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodoci�gowa 
przeciwpo�arowa. 

 
• Inne akty prawne 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie 

Dz. U. 02.08.70 – Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie okre�lenia przeci�tnych norm 
zu�ycia wody 

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 – Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymaga� dotycz�cych 
jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi. 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy 

 
• Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodoci�gowych, zeszyt 7 - wydane przez 
COBRTI INSTAL – Warszawa, lipiec 2003r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – wydane przez COBRTI 
INSTAL – Warszawa, sierpie� 2001r. 

 
 

 


