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I.  B -00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

DOTYCZY CAŁEGO KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) 
 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych, zawierające postanowienia wspólne dla wszystkich, lub znacznej  

części rodzajów robót, omówionych w (ST) dla obiektu budowlanego: 

ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

W MIEJSCOWOŚCI MŁAWA ul. PIŁSUDSKIEGO 31; DZIAŁKA  NR  3859/1. 

2. Warunki techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji 

sanitarnych, należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym  rozdziale. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z instalacjami 

sanitarnymi i przemysłowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urządzenia, kanały murowane 

i prefabrykowane dla sieci przewodów podziemnych i inne - ujęte są w (ST) Robót ogólnobudowlanych.  

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie  

z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych  

ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych  

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Materiały. 

1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom  

i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania  

w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione. 

2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali 

stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach 

pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas -w oddzielnych stosach. 

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń 

i zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu można składować na otwartym powietrzu w  

temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -5°C, zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami. 

Podłoże, na którym składuje się rury, musi  być równe, tak by rura była podparta na całej  długości; 

wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur 

dostarczonych w zwojach powinny być podane przez producenta. 

4. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem 

armatury należy sprawdzić, czy:                                                                                                                              

a) na korpusie nie występują widoczne pory,  pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych 

należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 

b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

c) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie, 

d) armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 
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e) uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

5. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę o większych średnicach od Dn = 400 

mm można składować pod wiatami na podkładach drewnianych. Części obrobione  armatury powinny być 

zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez 

indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania 

automatycznego i tym podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane łatami 

drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina 

techniczna). 

6. Urządzenia sanitarne 

a) urządzenia sanitarne żeliwne i tłoczone z blachy nie mogą mieć widocznych uszkodzeń emalii; 

urządzenia żeliwne przed zamontowaniem należy lekko opukiwać w miejscach nie pokrytych emalią 

młotkiem metalowym o masie ok. 0,25 kg. Wyroby pęknięte wydają głuchy dźwięk i nie mogą być użyte do 

montażu. 

b) urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny być czyste, bez uszkodzeń 

powierzchni szkliwionych. 

c) urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe składować należy w magazynach 

zamkniętych lub pod wiatami. 

d) urządzenia sanitarne i urządzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki spłukujące, syfony itp., należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura wewnętrzna nie spada poniżej -5°C. 

7 Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

8 Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 

obowiązującymi normami. 

 

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 ST, 

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, ST 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 ST 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. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące 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 
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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. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,  

a także w normach i wytycznych. 

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. 

 

5.1. Roboty pomocnicze. 

1. Roboty pomocnicze należy wykonywać zgodnie ze (ST) Robót ogólnobudowlanych . 

2. Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowiące całość wraz z elementami konstrukcji 

budowlanej, np. słupy lub ramy, powinny umożliwiać montaż przewodów z zachowaniem projektowanego 

spadku i bezpiecznego położenia przewodów. 

 

5.2.Montaż przewodów rurowych. 

1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie 

oczyścić; rur pękniętych lub  w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.                                                    

2. Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni   ziemi, 

do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach należy wykonywać 

w sposób zabezpieczający przed możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji. 

3. Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mieć 

grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm. 

4. Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury przewodowej: 

-   dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5%,  

-   dla przewodów średnicy 150 mm o 1,25%. 

Dla przewodów z izolacją antykorozyjną lub cieplną jako średnicę zewnętrzną rury przewodowej należy 

przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji. 

5. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczeg6lnie rur 

układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi zanieczyszczeniami, 

stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo kr6ćce z kołnierzem. 

6. Przed zasypaniem przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość przewodu, zgodność spadków 

z projektem i przeprowadzić pr6by szczelności. 

7. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewod6w naziemnych lub podziemnych, 

układanych na podporach, słupach,  lub estakadach, należy wykonywać w sposób umożliwiający regulację 

poziomą i pionową położenia przewodu. Połączenia spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny 

znajdować się w odległości 1/4  ÷ 1/3 długości przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia. 

Powyższe postanowienie nie dotyczy połączeń kołnierzowych armatury, która powinna być ustawiona na 

podporze; w przypadku układania przewodu na słupach lub przewodu podwieszonego armaturę należy 

ustawiać na pomostach. 

8. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli 

w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

należy całkowicie wypełnić sznurem azbestowym w przypadku przewodów cieplnych, a kitem lub sznurem 

konopnym smołowanym w przypadku przewodów zimnych. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna 

być większa o 6 ÷ 8 mm od grubości ściany lub stropu. 
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9. W przypadku prowadzenia kilku przewodów –jeden nad drugim - należy zachować następującą kolejność, 

od najwyżej położonych:                                                                                                                                               

-  przewody gazowe, 

-  przewody c.o.,                                                                                                                                                           

-  przewody c. w., 

-  przewody wodociągowe,                                                                                                                                           

-  przewody kanalizacyjne. 

10. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, przy 

czym przy wysokości kondygnacji poniżej 3,0 m należy zastosować jeden uchwyt w połowie wysokości 

kondygnacji. Z uchwytu tego można zrezygnować, jeżeli przejście przez strop wykonane jest w tulei, 

średnica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt stały. 

Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ± 10 mm na 10 m długości 

przewodu pionowego. 

11. Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do ścian 

za pomocą haków lub uchwytów.                                                                                                                            

12. Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na całej 

długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie prze- sunięte na 1/5 obwodu 

rury. 

13. Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub 

kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem. 

14. Rury kielichowe należy układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu czynnika. 

15. Kolana, łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych należy wykonywać jako gięte na zimno 

w zakresie średnic do 50 mm, jako gięte na gorąco z napełnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie 

z połówek tłoczonych w zakresie średnic od 65 mm do 150 mm. 

Dopuszczalne spłaszczenie rury przy gięciu nie może przekraczać 10 % jej zewnętrznej średnicy. 

Dla przewodów o średnicach Dn> 150 mm należy stosować kształtki wykonywane fabrycznie lub spawane z 

segmentów; liczba segmentów na jedno kolano nie może być mniejsza od trzech. . 

16. Zwężki rur stalowych (redukcje) dla małych średnic należy wykonywać za pomocą obróbki plastycznej 

na gorąco (kucia). Zwężenie rur średnicy powyżej 150 mm należy wykonać za pomocą wycinania klinów i 

spawania pozostawionych pasków ze sobą. 

W zależności od średnicy przewodu liczba pozostawionych pasków powinna wynosić od 4 do 12. Wykonaną 

zwężkę zakończyć należy króćcem długości równej wewnętrznej średnicy zredukowanej. 

 

5.3. Połączenia rur. 

 

5.3.1. Połączenia gwintowane. 

1. Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego 

i ciężkiego przy ciśnieniu roboczym  czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. 

2. Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz 

przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

3. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

4. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 

5. Do uszczelnienia połączeń instalacji tlenowych i sprężonego powietrza nie wolno stosować past na olejach 

i tłuszczach. 

 

5.3.2. Połączenia kołnierzowe. 

1. Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub  

z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 

2. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny 

wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza - tak aby 

nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. 

3. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 ÷ 5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub 

armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub. 
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4. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym 

obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, 

nie więcej jednak  niż 25 mm. 

5. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

-  dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm,  

   z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, 

-  pozostawiać śruby nie dokręcone,                                                                                                                           

-  pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe.                                                                                                     

6.Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. 

Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: 

przy średnicy do 100 mm - 150 mm 

od 125 do 200 mm - 250 mm 

od 250 do 300 mm - 350 mm 

powyżej 300 mm - 400 mm. 

7. Powyższe ustalenie nie dotyczy połączeń  przewodów z rur żeliwnych kołnierzowych  z kształtkami 

żeliwnymi kołnierzowymi. 

8. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe,  

z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu: 

-  do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, okrągłe, 

-  do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6+10,0 MPa - kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką. 

Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych  kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur. 

9. Do połączeń kołnierzowych należy stosować  uszczelki: 

-   gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach  nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych    

     o temperaturze nie przekraczającej 60 oC i o ciśnieniu do 0,6 MPa, 

-   fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ciśnieniu do 1,6 MPa, 

-   igielitowe - przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C  

    i ciśnieniu do 0,6 MPa, 

-   z blachy ołowianej - przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temperaturze do 180°C  

    i ciśnieniu do 1,6 MPa. 

 

5.3.3.Połączenia kielichowe. 

1. Rury z PVC kanalizacyjne należy łączyć na uszczelkę gumową . Bosy koniec rury układanej powinien być 

umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej.  

 

5.3.4.Połączenia spawane. 

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w konstrukcjach stalowych. Wymagania 

szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli 

spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 

 

5.4.Montaż armatury. 

1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających 

personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia 

sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. 

Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus 

nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. 

3. Na przewodach poziomych armaturę należy  w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

4. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 

czynnika w przewodzie. 

5. Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bezpieczeństwa należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków 

znajdowały się w położeniu pionowym. 

6. Przy montażu zaworów redukcyjnych należy sprawdzić, czy grzybki siedzą szczelnie w otworach gniazd 

przy nie naprężonych sprężynach. 
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7. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być stosowana, 

wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może być 

mniejsza niż 1,5 średnicy rury. 

 

5.5. Montaż urządzeń. 

1. Wentylatory oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, 

podającą: 

-  nazwę producenta, 

-  charakterystykę techniczną urządzenia,                                                                                                                        

-  datę produkcji i numer kolejny wyrobu,                                                                                                                            

-  znak kontroli technicznej. 

2. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

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,  

 

6.2. Zasady kontroli jakości 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 ST. 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 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. 
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6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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 badań. 

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 ST 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 ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

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: 

-   Polską Normą lub 

-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. jeżeli nie są  

    objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3.  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 ST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 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, 
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-   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. 

[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 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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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 ST 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 określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach  

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt 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. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiory międzyoperacyjne, 

b) odbiory częściowe, 

c) odbiór końcowy. 
 

8.2. Postanowienia ogólne. 

1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalają  odpowiednie 

przepisy. 

2. Przez miano obiekt należy rozumieć budynek, budowę inżynierską, instalację bądź urządzenie techniczne, 

które w zestawieniu kosztów  zadania inwestycyjnego stanowi odrębną pozycję. 

3. Przedmiotem odbioru umownego są te  instalacje sanitarne, które są zaliczane jako składnik inwestycji 

wyposażenia budynku. 

 

8.3.Odbiory międzyoperacyjne. 

1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem  kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiory 

międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli dalsze roboty wykonane będą przez inne 

brygady lub zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa. 

2. Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać  należy w stosunku do następujących rodzajów robót: 

-  wykopy wąskoprzestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień przygotowania podłoża, odwodnienie  

   wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp., 

-  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 

-  fundamenty pod pompy, sprężarki, wentylatory - umiejscowienie, wymiary gabarytowe, rozmieszczenie i  

   wymiary otworów pod śruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podłóg budynku, 

-  ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie) , 

-  bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w przypadku pionów c.o., 

   wod-kan. itp. i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych oraz  

   ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnętrznych), 

-  kanały w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, warunki  

   odwodnienia, 
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-  kanały dla zewnętrznej sieci -wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentów pod podpory, 

-  słupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodów -wysokość nad terenem, warunki  

   mocowania uchwytów, podpór i wieszadeł, wymiary pomostów dla armatury, drabinki wejściowe, 

-  studzienki rewizyjne i komory -wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych  

   i drabinek, odwodnienie. 

3. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje 

kierownik robót instalacyjnych przy udziale  majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających 

również przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 

 

8.4.Odbiory częściowe. 

1. W przypadku robót tzw. "zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub w kanale 

nieprzełazowym, przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach podłogowych), które muszą być 

wykonane przed zakończeniem  całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający 

na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, 

szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach 

niniejszych Warunków Technicznych. 

2. Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz 

armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku 

stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. 

Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego 

wykonania wszystkich połączeń. 

3. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami 

wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia 

oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 

 

8.5.Odbiór końcowy. 

1. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w 

odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika: w 

przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 

-  przedstawiciel dostawcy wody, 

-  przedstawiciel dostawcy ciepła, jeżeli obiekt jest zasilany w energię cieplną z sieci miejskiej,  

   osiedlowej lub zakładowej, 

-  przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jeżeli wykonane urządzenia podlegają takiemu  

   nadzorowi lub mają służyć  zapewnieniu warunków bezpieczeństwa  i ochrony pracowników, 

-  przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązujące przepisy wymagają obecności   

    przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze). 

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

3. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:                                                                                                             

-  zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku  

    budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

-  zgodność wykonania z niniejszą (ST),  a w przypadku odstępstw – uzasadnienie  konieczności  

   odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:                                                       

-  dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami  dokonanymi 

   w czasie budowy, 

-  dziennik budowy i książkę obmiarów, 

-  protokoły odbiorów częściowych na roboty  "zanikające", 

-  protokoły wykonanych prób i badań, 

-  świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom  

   technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu 

   do stosowania  w budownictwie, 
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-  instrukcje obsługi. 

5. Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszej (ST) nie postanawiają odmiennie, 

wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie określonym dokumentacją techniczną.  

W szczególności próby i badania urządzeń mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe  

i zadaniem ich jest stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi. 

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu  udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osiągnąć 

urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi 

przepisami i uzgodnieniami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

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 ST 

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, 

* datki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 

     i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,  

     Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

     i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

     i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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II.  KOD  CPV  45332000-3  ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE   

       

KOD  CPV  45332200-5  ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE                

 

KOD  CPV  45332300-6  ROBOTY  INSTALACYJNE  KANALIZACYJNE 

 

KOD  CPV  45332400-7  ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE 

                                           URZĄDZEŃ SANITARNYCH        

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

w zakresie  wewnętrznych instalacji sanitarnych  obiektu:  

ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

W MIEJSCOWOŚCI MŁAWA ul. PIŁSUDSKIEGO 31; DZIAŁKA  NR  3859/1. 

Specyfikacja robót ziemnych (wykopy i zasypanie wykopów pod przewody kanalizacyjne) 

zawarte są w specyfikacji ,,Robót ogólnobudowlanych’’.   

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

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 SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  

wewnętrznych instalacji sanitarnych w/w obiekcie. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem: 

-   instalacji wody zimnej, 

-   instalacji wody ciepłej, 

-   instalacji kanalizacji wewnętrznej. 

Wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacji obejmują: 

-   przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające wodę do picia i celów technologicznych,  

     od wodomierza lub od wejścia przewodu do budynku do armatury czerpalnej , 

-   przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające ciepłą wodę na potrzeby użytkowe  

    i technologiczne, poczynając od wyjścia z istniejącej sieci do armatury czerpalnej, 

-   przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych i urządzeń  

    technologicznych znajdujących się wewnątrz budynku do pierwszej studzienki za budynkiem . 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne".  

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

       w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i SST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach  

przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadać i spełniać wymogi aprobat technicznych 

i odpowiednich warunków technicznych wytwórni.  

 

2.2..Materiały. 

1. 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 mieć świadectwo o 

dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. 
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2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej należy wykonywać z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,PB) 

o połączeniach zgrzewanych lub łączników tworzywowych (np. nieplastyfikiowanego polichlorku winylu, 

polietylenu). 

3. Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur PVC bezciśnieniowych. 

4. Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych wykonać z rur PVC.  

 

2.3. Przewody z rur z tworzyw sztucznych. 

1. Połączenia rur z tworzyw sztucznych należy wykonywać w zależności od materiału: 

-   rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu należy łączyć przez klejenie, 

-   rury z poliolefin, jak np. polietylen lub polibuten, należy łączyć przez zgrzewanie, 

-   rury z sieciowego polietylenu należy łączyć za pomocą zaciskowych łączników mosiężnych, 

-   przy łączeniu z armaturą należy stosować łączniki przejściowe gwintowane. 

2. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy użyciu łączników, gięcia - na zimno 

lub gorąco. 

3. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej 

kondygnacji. 

4. Na przewodach wody zimnej wykonanych z tworzyw sztucznych należy wykonywać kompensatory 

wydłużeń cieplnych. 

 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu hydraulicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 

        ,,Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport rur i osprzętu. 

Rury z tworzyw sztucznych oraz osprzęt może być przewożony dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem zgodnie z instrukcja producentów. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 

warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2.Wymagania ogólne. 

1. Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji można przystąpić po stwierdzeniu 

przez kierownika budowy, że: 

-   obiekt odpowiada warunkom zgodnym  z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót  

     instalacyjnych, 

-   elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo- 

    kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym. 

2. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji 

wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź 

zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez 

inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 

warunkiem że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i 

trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

3. Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
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4. Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku 

niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków: 

-   temperatura wewnętrzna pomieszczenia jest zawsze > O o C, 

-   przewody układane są co najmniej na głębokości 30 cm poniżej poziomu podłogi w odkrywanych na całej   

     długości lub przełazowych kanałach. 

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

przewodem. 

5. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń, w których 

temperatura nie spada poniżej O o C powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości, aby odległość od 

powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 30 cm. 

Przy stosowaniu rur kamionkowych, betonowych lub PVC głębokość ta nie powinna być mniejsza od 50 cm. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym. 

6. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone 

tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 

Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 

7. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych 

poniżej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli. 

8. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych 

do ścian. 

Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 

możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

9. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się 

stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki 

powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°. 

9. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. 

Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno 

nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody. 

Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona 

przed tarciem o ścianki bruzd przez owinięcie papierem. 

10. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. 

polietylenu) o podobnych właściwościach powinny być: 

-   prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych -mierząc od powierzchni rur. W przypadku 

gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację cieplną. Przewody należy również 

izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 

rurociągu:  w przewodach wodociągowych –powyżej  +30 o C,  w przewodach kanalizacyjnych -powyżej 

+45°C. 

11. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powyżej przewodów 

elektrycznych. 

12. Odległość zewnętrznej powierzchni rury  wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi 

powinna wynosić co najmniej:  dla przewodów średnicy 25 mm -3 cm, .jw., lecz 32 ÷ 50 mm -5 cm, jw., 

lecz 65 ÷ 80 mm -7 cm, jw., lecz 100 mm -10 cm. 

Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 

10 cm. 

13. Przewody należy mocować do elementów  konstrukcji budynków 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. 

14. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

15. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów zasilanych 

z innych źródeł; niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z 

przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urządzeniami przemysłowymi. 
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16. Przewody wodociągowe prowadzone przez  pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości 

pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur. 

 

5.3. Montaż przewodów kanalizacyjnych. 

1. Połączenia kielichowe rur z PVC typu P należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy 

dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 

Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 ÷ 20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, 

tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5 ÷ 1,0 cm. 

2. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

-   100 mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów oraz przyborów kanalizacyjnych w łazienkach, 

-   150 mm - od 2 i więcej misek ustępowych oraz przy kilku przewodach razem połączonych. 

3. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny 

wynosić: 

-   50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu  

     podłogowego, 

-   75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów  

     podłogowych, 

-   100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy 

przewodu wynoszą: 

dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5 %,   jw., lecz 150 mm - 1,5%, jw.,   lecz 200 mm -1,0%. 

5. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 

mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 

podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów 

przewodów. 

6. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników  

o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. 

7. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród 

budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów 

powinny mocować rurę pod kielichem. 

Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie 

stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej 

jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane 

niezależnie. 

8. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

-   dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m, 

-   dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm -1,25 m, 

-   dla rur z pozostałych materiałów -2,0 m. 

9. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych 

powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu 

kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. 

Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewniać przez 

zastosowanie kompensatorów. 

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15 ÷ 20 cm; 

dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą 

odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I ÷ IV 

przewody można układać bez podsypki piaskowej. 

11. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać  następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie:               

a) pionowe przewody spustowe powinny być  wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów; 

czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje 

zagrożenie zatkania przewodów, 

b) czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające 

dostęp osobom niepowołanym, 
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c) przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, dopuszcza się 

wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego 

zamknięcia,                  

 

5.4. Montaż przyborów i urządzeń. 

1. Nie obudowane zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary i zlewy należy mocować do ściany w sposób 

zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru 

sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża 

przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. 

Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe 

ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub 

zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. 

Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany. 

2. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne 

zamknięcia wodne (syfony). Wysokość  zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania 

wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do 

pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 

-   przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,   

    automatycznych pralkach,  wpustach piwnicznych itp. -75 mm,                                                                         

-   przy wpustach podłogowych - 50 mm,                                                                                                                   

-   przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm,                                                                                         

-   przy przewodach spustowych deszczowych  odwadniających balkony -50 mm. 

3. Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50 ÷ 0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu. 

Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80 ÷ 0,90 m, gdy są 

przeznaczone do pracy stojącej oraz na wysokości  0,60 m, gdy  są przeznaczone do pracy siedzącej, na 

zapleczu zakładów zbiorowego żywienia. 

4. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 ÷ 0,80 m, a w przedszkolach na wysokości 0,60 m.  

W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących 

umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, obiektach służby 

zdrowia i żłobkach powinny być montowane w odległości 7 cm od tylnej ściany, z wyjątkiem węzłów          

sanitarnych. 

5. Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 

 

5.5. .Montaż armatury.  

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

2. W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana armatura 

przemysłowa lub specjalna. 

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji oraz na 

każdym pionie wodociągowym. 

Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 

4. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania lub lokalu 

użytkowego należy w miejscu,  łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 

5. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury 

czerpalnej powinna być następująca: 

a) zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków  

    -0,25 ÷ 0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu 

     podejścia czerpalnego, 

b) zawory czerpalne oraz baterie ścienne do basenów do mycia nóg - 0,10 ÷ 0,15 m nad górną krawędzią        

     basenu, licząc od osi wylotów podejść czerpalnych, 

c) baterie ścienne i mieszacze do natrysków - 1,0 ÷ 1,5 m nad posadzką basenów, licząc od wylotów osi  

    podejść czerpalnych, 

d) główki natrysków stałych górnych - 2,10 ÷  2,20 m i bocznych  -1,80 ÷  2,0 m nad posadzką basenu,   

    licząc od sitka główki, 

e) automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące -1,10 m nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia  



 19 

     czerpalnego. 

6. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać 

się z osią symetrii przyboru . 

7. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 

rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

 

5.6.Wewnętrzne wodociągowe instalacje przeciwpożarowe. 

1. Wewnętrzne instalacje przeciwpożarowe należy wykonywać zgodnie z projektem. 

2. Zawór hydrantowy należy umieścić w szafce hydrantowej, tak aby oś zaworu znajdowała się na 

wysokości 1,35 m, a dolna krawędź szafki na wysokości ok. 0,8 m nad podłogą. 

3. Hydranty należy umieszczać: 

-   przy drogach komunikacji ogólnej (przy wyjściach i przy klatkach schodowych), 

-   w przejściach i na korytarzach, 

-   w pomieszczeniach I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego, przy wyjściach z tych pomieszczeń, 

-   wewnątrz pomieszczeń, jeżeli hydranty zewnętrzne rozmieszczone, jak podano wyżej, nie zapewniają 

skutecznej ochrony całości pomieszczenia. 
4. Nie wolno umieszczać hydrantów w takich miejscach, w których mogą być zasłonięte otwartymi skrzydłami drzwi, zastawione, bądź też w 

miejscach, w których zachodzi niebezpieczeństwo zamarznięcia 

w hydrantach wody. 

5. Poziome przewody powinny być wykonane ze spadkiem 0,2 ÷ 0,5% w kierunku zaworów 

odwadniających. 

6. W punktach załamań ciągłości spadku należy przewidywać dodatkowe zawory lub co najmniej kurki 

spustowe. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Badania.  

1. Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 

a) w przypadku urządzeń wielostrefowych lub wielozładowych należy badania szczelności wykonać 

oddzielnie dla każdej strefy i układu. 

b) badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej O oC. 

c) badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi 

i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli 

badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 

d) badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, 

dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, 

zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 

e) po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej 

pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. 

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 

mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regula- 

cyjnej i połączeniach. 

f) instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. 

Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi 

raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów 

stałych i przesuwnych. 

Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 

2. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

a) pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na 

całej wysokości, 

b) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
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c) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się 

na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 

6.3. Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej. 

1. Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać 

czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 

2. Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa 

z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza:       

-   w szkołach, teatrach, salach koncertowych -1 minuty, 

-   w zakładach przemysłowych, budynkach administracyjnych itp. oraz w budownictwie mieszkaniowym                   
    -2 minut. 

3. Urządzenia instalacji wody technologicznej należy regulować według wskazań dokumentacji technicznej 

lub według wymagań uzgodnionych   z inwestorem. 

4. Regulację rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu                      

kryz dławiących lub innych  elementów regulujących. 

5. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła, 

sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w 

dokumentacji. 

6. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić 

termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C. 

7. Urządzenie ciepłej wody można uznać za  wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o 

temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłką ± 5°C. 

Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 

8. Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przy przekroczeniu wartości 

nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować legalizowany manometr 

kontrolny. 

9. Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona  przez przedstawiciela nadzoru 

inwestorskiego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiaru są jednostki podane w przedmiarze robót. Do obliczenia ilości przedmiarowej  

przyjmuje się ilość jednostek zgodnie z dokumentacja projektową.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:                                                                                                             

-   przebieg tras kanalizacyjnych, 

-   szczelność połączeń kanalizacyjnych,                                                                                                                 

-   sposób prowadzenia przewodów poziomych  i pionowych, 

-   elementy kompensacji, 

-   lokalizacja przyborów sanitarnych. 
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8.4. Odbiór częściowy. 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru  częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany 

zapis w dzienniku budowy. 

 

8.5. Odbiór końcowy. 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć 

protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 

dokumentacją  techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego 

rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych 

i prób szczelności. 

c) w szczególności należy skontrolować: 

-   użycie właściwych materiałów i elementów  urządzenia, 

-   prawidłowość wykonania połączeń, 

-   jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

-   wielkość spadków przewodów, 

-   odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

-   prawidłowość wykonania odpowietrzeń,                                                                                                                            

-   prawidłowość wykonania podpór przewodów  oraz odległości między podporami,                                              

-   prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

-   prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

-   prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

-   jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

-   zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-OO.OO.OO 

       "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

10.1. Normy. 

 

PN-B-I0702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-B-I0725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

BN-83/8836 - 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN -85/B -l 0700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PN -68/B-12 751 Wyroby kanalizacyjne. Rury i kształtki 

PN-B-I0729 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projek1owaniu 

10.2 Inne dokumenty 

l. "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie". 

2.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – wydane przez  

     Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -l 996r. 

3. Instrukcje wykonania i montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń  

    zastosowanych w projekcie. 
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III.  KOD  CPV  45330000-9  INSTALOWANIE CENTRALNEGO GRZEWANIA  

 

1. WSTĘP.  

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania: 

ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

W MIEJSCOWOŚCI MŁAWA ul. PIŁSUDSKIEGO 31; DZIAŁKA  NR  3859/1. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niżej wymienionych robót:  

- demontaż istniejącej instalacji,  

- montaż rurociągów,  

- montaż armatury,  

- montaż urządzeń grzejnych,  

- badania instalacji,  

- regulacja działania instalacji.  

 

1.4. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,  

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 

ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania 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 technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej 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.  

 

2. MATERIAŁY.  

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. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami.  

 

2.1. Przewody.  

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych łączonych przez lutowanie.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 

ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
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2.2. Grzejniki.  

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ Purmo VKO z 

podłączeniem dolnym.  

 

2.3. Armatura.  

Zawory termostatyczne. 

Zawory powrotu. 

 

3. SPRZĘT.  

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.  

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  

 

4.1. Rury.  

Rury w wiązkach 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.  

 

4.2. Grzejniki.  

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie  

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki 

jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu 

środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników.  

Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

 

4.3. Armatura.  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 

magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

 

5.1. Roboty demontażowe.  

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku  

elementów.  

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na  

wyniesienie z budynku i transport.  

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na  

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.  

 

5.2. Montaż rurociągów.  

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi „Wytyczne projektowania centralnego 

ogrzewania”.  

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,  
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– 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 pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą  

uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm. Piony należy łączyć do 

rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych 

tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.  

 

5.3. Montaż 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 przyłączanymi.  

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, 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.  

 

5.4. Montaż armatury i osprzętu.  

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,  

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 

miniowej.  

Kolejność wykonywania robót:  

– sprawdzenie działania zaworu,  

– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem  

uszczelniającym,  

– skręcenie połączenia.  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 

było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.  

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 

odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. 

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.  
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5.5. Badania i uruchomienie instalacji.  

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie 

skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą 

uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.  

Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji.  

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 

zładu oddzielnie.  

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C.  

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.  

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków 

ani roszenia.  

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy  

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych.  

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT.  

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem  

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu.  

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez  

dostawców materiałów ),  

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,  

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
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– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  

– protokoły badań szczelności instalacji.  

 

8. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  

PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze”.  

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania”.  

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.  

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.  

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.  

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.  

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”  

PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.  
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IV.  Kod CPV  45333000-0  WEWNĘTRZNA  INSTALACJA  GAZOWA  

 

1.WSTĘP. 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji gazowej: 

ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

W MIEJSCOWOŚCI MŁAWA ul. PIŁSUDSKIEGO 31; DZIAŁKA  NR  3859/1. 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

- montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, na odcinku od przyłącza  

  gazowego (kurka głównego) do odbiorników gazu (kotłów z zamkniętą komorą spalania i kuchenek  

  gazowych 4-ro palnikowych ) zlokalizowanych w poszczególnych lokalach mieszkalnych wraz ze   

  wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 

- montaż armatury i urządzeń, 

- rozruch i badanie instalacji, 

- zabezpieczenia antykorozyjne. 

 

1.4 Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora 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 od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożności ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej 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, Normami 

Branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

1.5 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  (OST). 

Pojęcia ogólne. 

Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone wymagania 

szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużytego 

gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu 

urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 

Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z utrzymaniem odpowiedniego 

stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów. 

Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej 

część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. 
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Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego, 

umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu (kolanko, 

trójnik, odwadniacz itp.) 

Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do instalacji 

gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 

Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej 

w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego. 

Maksymalne chwilowe zżycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub zespół 

urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem charakterystyki 

użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich 

pracy itp. – wielkość najczęściej określana w m3/h. 

Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa została 

wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi 

podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem 

instalacji gazowej jest próba szczelności. 

Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów 

lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich 

bezpieczne użytkowanie. 

Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w instalacji 

gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego od ciśnienia 

roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz 

urządzeń. 

Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z 

materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do odbiorców 

lub poszczególnych urządzeń gazowych. 

Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu dostarczanego  

w wymaganej ilości do instalacji gazowej. 

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników 

zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 

Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej z gazu 

podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła spalania o około 10%. 

Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby 

wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone. 

Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w którym określa się 

jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być przyłączony do sieci 

gazowej. 

Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące zamkniecie zaworu 

na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym. 

Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub grupy 

odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej w [m3/h] i [m3/rok], spełniające 

parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; w dokumencie tym określa się także 

maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń 

gazowych oraz termin, od którego możliwa jest dostawa gazu. 

 

2. MATERIAŁY. 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod 

warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów 

wymienionych powyżej. 
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Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może 

pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może 

stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 

 

2.1 Przewody. 

Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 

 

2.2 Armatura i uzbrojenie. 

Należy zamontować skrzynkę gazową oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej. 

 

2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w normach przedmiotowych. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par 

i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie należy wsuwać rur o mniejszych 

średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być 

składowane w sposób uporządkowany. Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  

Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem 

dostawczym do 0,9 t. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 

przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

4.1 Rury. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 

w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 

umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi 

od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 

przeładunku. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i złączek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2 Armatura. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

  Instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

  projektowym. 

 

5.1 Montaż rurociągów. 

Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz 

usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 
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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 obsadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- gięcie rur stalowych w budynku, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur. 

Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem parteru. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. 

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. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej 

o co najmniej 2 cm od średnicy zewnętrznej rury przewodu. 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 5cm od 

grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między 

przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym nie działającym 

korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei 

ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 

przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej. 

Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń 

gwintowych z zastosowaniem kształtek. 

Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 

kondygnację. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: 

- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi rurociągami, 

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 

w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – 

należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami, 

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, gniazda 

wtykowe itp. 

 

5.2 Montaż armatury i osprzętu. 

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 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. 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu by wrzeciono 

było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
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5.3 Badanie i uruchomienie instalacji. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0 oC. 

Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian 

ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 minut nie stwierdzono spadku 

ciśnienia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

 

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących 

w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach 

zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu 

spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 

Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie 

krawędzi i wyrównanie spoin. 

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 

zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 

Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 

Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub 

mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 

Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za 

pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 

Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem 

mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 

Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych 

elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być 

użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. 

Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu 

malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 

Warunki prowadzenia prac malarskich: 

- wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 

- t  

- n  

- pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 

- pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy  

  poddać renowacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1 Zasady ogólne kontroli. 

Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 

 

6.2 Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

6.3 Kontrola jakości robót. 

 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań. 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
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b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji, 

c) w okresie gwarancyjnym. 

 

6.3.2. 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, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, 

sprawdzenie ich położenia względem podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie 

przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, sprawdzenie odległości 

przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia 

pionów z przewodami poziomymi. 

 

6.3.3. Badanie armatury obejmuje. 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania 

poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 

 

6.3.4. Badanie szczelności. 

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego do 

urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji gazowej, próby 

odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych 

kurkami głównymi. 

Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod 

ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest 

stosowanie gazów palnych. 

Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem 

lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. 

Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 

poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. 

Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym 

zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega 

wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy 

urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. 

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki” 

manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod 

warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla 

tego typu badania. 

Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie 

zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby 

instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). 

 

7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 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 przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 

robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami, 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
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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 protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.  

Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu. 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 

gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

Dotyczy on na przykład: 

- uszczelnień przejść w przepustach oraz 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: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

    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 WTWiO, 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 technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego. 

 

7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków 

    instalacji oraz urządzeń gazowych, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność   

    eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

    dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na  

    budowę i przepisami, 

d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

e) protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

f) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

    instalację, 

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

j) instrukcję obsługi instalacji, 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich  
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    punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności  

    wprowadzenia odstępstw, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej 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 stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 

instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi 

przyczynami. 

 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

- elementy liniowe w mb; 

- elementy powierzchniowe w m2; 

- inne w sztukach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

10.1 Polskie Normy. 

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane 

                               w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia  

                               po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

 

10.2. Inne dokumenty. 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie 

Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 

produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) oraz prowadzących roboty budowlano-

montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513). 

Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji 

energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane przez COBO – 

PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY-1988 
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