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Nazwa i nr specyfikacji :  

    

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA TECHNICZNA

     REMONT WEWN�TRZNY W ZESPOLE  
              SZKÓŁ IM. D.CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE 
                            NA PARTERZE  I  NA 1 PI�TRZE 

                  SST- I – 01 
                                INSTALACJE SANITARNE 
                 

               Nazwa i adres obiektu :   Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego                            
                                               w    Bolechowie, ul. Obornicka 1  
                                              

 Nazwa i adres Zamawiaj�cego :   Powiat Pozna�ski ,  
                                              60-509 Pozna�, ul. Jackowskiego 18 

   Tel. (061) 8410 500;  
    fax  (061) 8480 556 

   e-mail : starostwo@powiat.poznan.pl 

 Kody wg CPV:                  Roboty budowlane w zakresie Szkół �rednich 
                                          - kod 45214220-8

                         Kod uzupełniaj�cy :          Roboty remontowe i renowacyjne  
                             -  kod 45453000-7 

      

   



2

1. CZ��� OGÓLNA 

1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania robót
instalacyjnych i białego monta�u w ramach zamówienia :Remont w placówkach o�wiatowych 
Powiatu – Zespół Szkół im. D. Chłapowskiego w Bolechowie przy ul. Obornickiej 1 . 

                                     
1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowi�ce cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST-I- 01 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 
na celu wykonanie:   

-   wymian� podej�� wod-kan. i wymian� istniej�cych umywalek i zlewozmywaków w salach 
lekcyjnych na nowe , 
-   monta� nowych baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych                     
-    likwidacja cz��ci umywalek lub zlewozmywaków wraz z rozbiórk� lub za�lepieniem 
podej�� instalacyjnych, 
-   wyprawki betonowe i tynkarskie w miejscach uszkodzonych przy rozbiórkach, 
-   wykonanie uzupełnienia izolacji i  warstw posadzkowych w miejscach wykonanych 

rozbiórek   

1.4.    Prace towarzysz�ce i tymczasowe 
S� opisane w Specyfikacji  SST –02-01. 

  
1.5.  Nazwy i kody  : kod główny CPV 45330000-9 Instalacje sanitarne wewn�trzne 
 Kod szczegółowy: CPV 45332200-5 – instalacja wodno-kanalizacyjna 

1.6.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST-I-01  s� zgodne z odpowiednimi normami, równie�
wymienionymi w p.10 niniejszej SST. 

2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały u�yte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-I- 01 powinny by�
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wyroby instalacyjne, wła�ciwie oznaczone, powinny posiada� : 

- certyfikat na znak bezpiecze�stwa , 
- certyfikat lub deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� lub z aprobat� techniczn�, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.  

Standard elementów „białego monta�u” typu KOŁO, armatura pozwalaj�ca  oszcz�dza�
wod�, wyposa�enie pomocnicze typu MERIDA lub DEBIUT PLUS. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce �ródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie �wiadectwa bada�, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych  i jako�ciowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich wła�ciwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZ�T  
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez 

Inspektora  
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Stan techniczny u�ytego sprz�tu musi gwarantowa� wykonanie zamówienia zgodnie ze 
sztuk� budowlan� i zasadami bhp. 

4.  TRANSPORT 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez  
odpowiednie opakowanie. 
Elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,  przesuni�ciem lub utrat�
stateczno�ci. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Instalacj� wody nale�y wykona� z rur PE ł�czonych poprzez tuleje zaciskowe. Rury zimnej 
wody nale�y izolowa� piank� PE.  
Na rurze zimnej wody zamontowa� zawór odcinaj�cy 
Przewody kanalizacyjne podposadzkowe nale�y wykona� z rur PVC kl.S , a piony i podej�cia 
do przyborów wykona� z rur PVC kl.N. 
Wszystkie poziomy w parterze budynku nale�y prowadzi� pod posadzk� z minimalnym 

spadkiem 1,5% dla φ	160  i  2,5% dla φ	110. 

5.1. Monta� instalacji wodoci�gowych i kanalizacyjnych

5.1.1 Instalacja wodoci�gowa 
Instalacje wodoci�gowe i kanalizacyjne montuje si� zazwyczaj jednocze�nie. Monta�
przewodów wodoci�gowych obejmuje zainstalowanie poziomów. Przewody poziome montuje 
si� w kierunku wodomierza do poszczególnych pionów, ze spadkiem ok.0,3% do 
wodomierza. W pierwszej fazie monta�u poziomy podwiesza si� prowizorycznie do 
zamontowanych uprzednio uchwytów, za� w ko�cowej fazie monta�u mocuje si� je na stałe. 
Przy monta�u poziomów szczególn� uwag� nale�y zwróci� na poło�enie armatury zaporowej 
w miejscach łatwo dost�pnych dla eksploatacji. Podobnie jak poziomy, przewody pionowe i 
odgał�zienia powinny by� zamocowane do �cian  za pomoc� haków i uchwytów. Przy 
monta�u nale�y zwróci� uwag� na zachowanie minimalnych odległo�ci od innych instalacji w 
budynku. Przewody wodoci�gowe nie powinny by� prowadzone nad przewodami 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu i elektrycznym. Minimalna odległo�� przewodów 
wodoci�gowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5m przy prowadzeniu równoległym i 0,05m 
przy krzy�owaniu, za� od przewodów gazowych 0,15m. 

5.1.2. Instalacja kanalizacyjna. 
Prowadzenie instalacji powinno by� zgodne z zaleceniami normy: PN-81/c-10700 „Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne powinny by�
układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu �cieków. Przewody kanalizacyjne 
mog� by� prowadzone po �cianach albo w bruzdach lub kanałach, pod warunkiem 
zastosowania rozwi�zania zapewniaj�cego swobodne wydłu�anie przewodów. W miejscach 
gdzie przewody kanalizacyjne przechodz� przez �ciany lub stropy, pomi�dzy �cianka rur a 
kraw�dzi� otworu w przegrodzie budowlanej powinna by� pozostawiona wolna przestrze�
wypełniona materiałem utrzymuj�cym stale stan plastyczny. 
Podej�cia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mog� by� prowadzone 
oddzielnie lub mog� ł�czy� si� dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelno�ci 
zamkni�� wodnych. Spadki podej�� wynikaj� z zastosowanych trójników ł�cz�cych podej�cie 
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego monta�u przewodów; powinny 
wynosi� minimum 2%.Technika monta�u i mocowania rur zale�y od rodzaju u�ywanego 
materiału. Rury �eliwne uszczelnia si� przez uło�enie i ubicie w 2/3 długo�ci kielicha sznura 
smołowanego oraz wypełnienie pozostałej 1/3 długo�ci kielicha szczeliwem. Rury 
kamionkowe uszczelnia si� przez uło�enie i ubicie w kielichu sznura smołowanego z kitem 
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asfaltowym. Poł�czenie takie jest szczelne i elastyczne. Rury z PCV ł�czy si� na wcisk przy 
zastosowaniu gumowych pier�cieni uszczelniaj�cych lub przez klejenie. 

5.1.3. Monta� przyborów sanitarnych i armatury. 

Ostatni� faz� budowy instalacji jest monta� przyborów sanitarnych  i armatury czerpalnej. 
Sposób ustawienia przyborów sanitarnych wynika z funkcjonalno�ci pomieszczenia. 
Przybory sanitarne mog� by� montowane na �cianie  lub ustawiane na podłodze .Armatura 
czerpalna jest montowana w powi�zaniu z przyborami sanitarnymi. Ko�cowymi etapami 
monta�u instalacji s� próby działania. Cz��� prób przebiega komisyjnie i ich wyniki rejestruje 
si� w formie protokołu. W instalacji wodoci�gowej ko�cowym etapem monta�u jest próba 
szczelno�ci. 

5.1.4. Próba szczelno�ci instalacji wodoci�gowej 

Przeprowadzenie prób szczelno�ci polega na napełnieniu instalacji wod�  (od dołu, przy 
otwartych najwy�szych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego poł�czenia, a nast�pnie 
na podniesieniu ci�nienia za pomoc� pompy probierczej z manometrem do wysoko�ci 
wy�szej o 0,2 MPa od ci�nienia w sieci miejskiej w miejscu podł�czenia instalacji. Instalacj�
uwa�a si� za szczeln� je�eli manometr kontrolny nie wska�e spadku ci�nienia wy�szego od 
5% w ci�gu 20 minut, a optyczna kontrola szczelno�ci poł�cze� i armatury nie wskazuje 
wycieków wody. Prób� szczelno�ci przeprowadza si� komisyjnie, za� jej wynik rejestruje si�
w formie protokołu. Po zako�czeniu próby szczelno�ci opró�nia si� instalacje z wody i 
dwukrotnie maluje farb� olejn�. 

6. KONTROLA JAKO�CI  

6.1. Zasady kontroli jako�ci powinny by� zgodne z wymogami norm bran�owych oraz zasad 
sztuki budowlanej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót, materiałów  i urz�dze�. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i �rodki techniczne do kontroli jako�ci robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj�ce odpowiednie uprawnienia. 

6.2. Ocena jako�ci powinna obejmowa� : 

- sprawdzenie prawidłowo�ci zmontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostk� obmiarow� jest : 

- robót instalacyjnych – 1m, kpl, szt.  

8. ODBIÓR WYKONANYCH INSTALACJI
Polega na  ocenie wykonania zakresu robót obj�tych umow� i kosztorysem ofertowym pod 
wzgl�dem ilo�ci, jako�ci i kosztów.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje si� oddzielnej wyceny. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz :

PN -81/B-107000.00      Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN –81/C-10700         Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze . 
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PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszaj�ce 
PN10.Ogólne wymagania techniczne. 
PN-78/M-75114 i PN-78/M-75115 . Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie  
umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe. 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar obj�to�ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania. 
PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, normalno�rednicowe. 
PN-H 74200:1998 Rury stalowe ze szwem , gwintowane.
PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-M-74001   Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-02650    Armatura i ruroci�gi. Ci�nienia i temperatura. 
PN-B-01706   Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01707   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Monta�owych. Wydawnictwo 
Arkady, wydanie aktualne, 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych –Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – W-wa 1994r.- wydanie 
aktualne, 

oraz inne obowi�zuj�ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.   


