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1.0. W S T Ę P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem modernizacji 
wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Dziecka w Kórniku 
Bnin ul. BłaŜejewska 63. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w. robót: 
1.3.1. MontaŜ instalacji c.w.u. i zimnej w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

remontu pomieszczeń sanitarnych budynku Domu Dziecka. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STI są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat 
technicznych, a mianowicie : 

 
1.4.1. Instalacja wodociągowa – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń 
, słuŜące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spoŜycia przez ludzi. 
1.4.2. Instalacja zimnej wody – instalacja rozpoczynająca się bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego. 
1.4.3. Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej rozpoczynająca się 
bezpośredni za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej 
wody, słuŜąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o 
podwyŜszonej temperaturze, uznanej za uŜytkową. 
1.4.4.Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego 
otoczenia. 
1.4.5. Przepływ obliczeniowy -  umowna wartość strumienia objętości lub strumienia 
masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie 
instalacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu.  

 
2.0.MATERIAŁY 
 
2.1. Armatura  
2.1.1. Umywalki kolor biały z otworami do montaŜu baterii stojących w 

wymiarach jak w projekcie. 
2.1.2. Baterie prysznicowe oraz umywalkowe stojące 

Baterie prysznicowe oraz umywalkowe naleŜy doposaŜyć w perlatory. 
2.1.3. Miski ustępowe kolor biały wiszące typu „geberit” na stelaŜu podtynkowym, 

kompletne, wyposaŜone w komplet zaworów, klapę sedesową. 
2.1.4. Pisuary ścienne kolor biały z płuczkami z kompletem zaworów 
2.1.5. Brodziki prysznicowe kolor biały, typu wysokiego o głębokości brodzika min. 

20 cm. Kształt, wymiary, usytuowanie naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z 
uŜytkownikiem, inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
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2.1.6. Kabiny prysznicowe będą wydzielone przez ścianki działowe oraz kotary 
prysznicowe na drąŜkach. Wzór i kolor kotar naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z 
uŜytkownikiem, inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 
 
2.2 Rurociągi 
2.2.1. Rury do instalacji wodociągowej stalowe gwintowane łączone kształtkami 
2.2.2.  Rury do instalacji kanalizacyjnej PCV bezciśnieniowe kielichowe 
 

 
2.4.Składowanie materiałów 
2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.03 „Warunki ogólne” 

 
3.0.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Warunki ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu i narzędzi do : 
- cięcia, gięcia 
- montaŜu kształtek i innych 
- zakładanie podpór 
- wykonania połączeń zaciskowych 
- wykonania próby hydraulicznej 
 
4.0.TRANSPORT  
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Warunki ogólne” 
4.2. Transport rur  
Rury mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 
poziomej wzdłuŜ środka transportu i zabezpieczy wyroby przewoŜone przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdu. 
 
4.3.Transport armatury i urządzeń 
Urządzenia, kształtki, armaturę, i materiały pomocnicze itp. mogą być przewoŜone 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas 
transportu. 

 
5.0.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Prowadzenie rur 
Przewody instalacji ciepłej wody uŜytkowej prowadzone są po ścianach wewnętrznych 
obudowane płytą G-K. Podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych.  
Spadki przewodów powinny zapewniać moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym 
lub kilku punktach oraz moŜliwość odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty 
czerpalne.  
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Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na 
podporach ruchomych. Podpory ruchome dobierać jako systemowe, wg 
zaproponowanego przez Wykonawcę katalogu dostawcy systemu podparć. Wszystkie  
rodzaje podpór ruchomych powinny umoŜliwiać swobodny ruch rurociągów, wywołany 
wydłuŜeniami termicznymi. Jako podpory ruchome moŜna traktować zawieszenia, 
wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidłowo wykonane w tulei 
przejścia przez przegrody, umoŜliwiające wyłącznie osiowy ruch rurociągu. 
Rurociągi pionowe naleŜy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na jedną kondygnację. 
Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany 
powinna wynosić: 
- 35 mm dla rur średnicy do 35 mm, 
- 40 mm dla rur średnicy od 40 mm, 
- dopuszczalne odchylenie ± 5 mm. 
Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych  powinny być prowadzone w odległości 
min. 10 cm od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. 
Nie wolno prowadzić przewodów ciepłej wody powyŜej przewodów elektrycznych. 
Przewidzieć się izolację wszystkich przewodów wody ciepłej i cyrkulacji tak aby 
maksymalny spadek temperatur pomiędzy zasilaniem wody ciepłej a powrotem 
cyrkulacji wyniósł maksymalnie 5°C. Izolację wykonać z pianki polietylenowej PE 
powleczonej folią współczynniku przewodzenia ciepła 0,033 W/mK, grubości 20 mm . 
W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach 
ochronnych. W miejscach tych nie moŜe być połączeń przewodów. Przestrzeń między 
przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 
obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyŜej posadzki. 
Przejścia przez przegrody poŜarowe, wykonać w systemie dopuszczonym do 
stosowania przez COBOP-poŜ.. 
Wszystkie przewody c.w.u. naleŜy łączyć  za pomocą tworzywowych kształtek 
zaciskowych z PPSU z tulejami ze stali nierdzewnej z otworami kontrolnymi połoŜenia 
rury. 
Połączenia rozłączne do armatury wykonać za pomocą  dwuzłączek. 
Połączenia przewodów z armaturą uszczelnić taśmą teflonową. 
Minimalna odległość przewodów cieplnych od elektrycznych przy układaniu 
równoległym powinna wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyŜowań - 0,10 m. 

 
5.3. MontaŜ armatury  
Zawory odcinające i regulacyjne naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli. 
Na pionach cyrkulacyjnych naleŜy montować zawory regulacyjne termostatyczne. 
Armatura stosowana w instalacjach ciepłej wody uŜytkowej i cyrkulacji powinna 
odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
 
5.4. MontaŜ pozostałych urządzeń  
MontaŜ pozostałych urządzeń przeprowadzić ściśle wg dokumentacji dostarczonej z 
danym urządzeniem przez ich producenta. 
 
5.5. Próby  końcowe 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych próbie ciśnieniowej naleŜy poddać rurociągi przed zakryciem i 
zaizolowaniem, przy czym ciśnienie próbne musi wynosić 1,5 krotne ciśnienia 
roboczego. 
Próbę ciśnieniową naleŜy wykonać przy niezmiennej temperaturze czynnika roboczego. 
Próbę ciśnieniową naleŜy prowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową.  
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Próba wstępna: stosować ciśnienie wstępne odpowiadające 1,5-krotnej wartości 
najwyŜszego dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to naleŜy otrzymać 
dwukrotnie w ciągu 30min. z 10 min. odstępem.  
Po dalszych 30min. ciśnienie to nie moŜe obniŜyć się więcej niŜ o 0,5bara. 
Próba główna: naleŜy wykonać ja bezpośrednio po próbie wstępnej. Czas próby 
wynosić powinien 2 godziny. W tym czasie ciśnienie nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ 
o 0,2bara.  
Próba końcowa: jest to próba impulsowa. W próbie tej w czterech cyklach co najmniej 
5 minutowych naleŜy wytworzyć ciśnienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiędzy 
poszczególnymi cyklami instalację naleŜy pozostawić w stanie bezciśnieniowym. W 
Ŝadnym punkcie badanej instalacji nie moŜe wystąpić nieszczelność 
Badanie szczelności eksploatacyjnej 
Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać 
dodatkowej obserwacji – w ciągu 3 dób. 
Po próbie szczelności instalację naleŜy pozostawić pod ciśnieniem roboczym. 

  
6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
- sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową montaŜu, przewodów, armatury 

i urządzeń 
- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót 
podstawowych naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania  robót 
podstawowych naleŜy kalkulować w  wycenie robót podstawowych. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 
 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne) 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
- odbiorowi końcowemu robót 
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8.4 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości  wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niŜ w ciągu 3 dni roboczych  
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 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.5 Odbiór  częściowy techniczny robót 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w 
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się 
według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.6 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do  odbioru 
końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające 
w szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b)  uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c)   Dziennik Budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe  wbudowanych materiałów i wyrobów 
a) ustalenia technologiczne 
b) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych 

technicznych  
c) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy wykonać zakres robót wymienionych w 
pkt.1.3. niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki protokółów. 
Cena wykonania 1 m instalacji c.w.u. obejmuje : 

- roboty przygotowawcze  
- dostarczenie materiałów 
- ułoŜenie rurociągu 
- montaŜ podgrzewaczy c.w.u. 
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- montaŜ armatury i osprzętu 
- próba szczelności 
- izolacja termiczna 
- regulacja hydrauliczna instalacji cyrkulacji 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej  

 
10.0. USTALENIA KOŃCOWE 
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych część II, instrukcjami producentów 
dotyczącymi montaŜu i układania rur z PE-X/Al./PE oraz przepisami BHP i p.poŜ. 
 

11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 11.1. Normy 

 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 

zlewozmywakowe.  
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa. 
PN-78/M-75147   Armatura. Mieszacze. 
PN-67/M-75235  Armatura. Kurki przelotowe. 
PN-69/M-75237  Armatura. Kurki wypływowe. 
PN-EN 12201-1 : 2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 1 : Wymagania 
ogólne. 

PN-EN 12201-2 : 2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 2 : Rury. 

PN-EN 12201-3 : 2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 3: Kształtki. 

PN-EN 12201-5 : 2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Cześć 5: Przydatność do 
stosowania. 

 
Instrukcje producentów dotyczące montaŜu i układania rur z PE-X/Al./PE. 
 
 

11.2. Inne dokumenty 
 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126 - Prawo budowlane 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 


