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                               SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT      
  
                                                                 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiOR  

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Wykonanie remontu instalacji wod – kan i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. 
Falęckiej 9/11 w Warszawie - Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. 
Słowackiego 52/54. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania 

1.2.1 Przedmiot robót 

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania remontu instalacji wod – kan i 
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Falęckiej 9/11 w Warszawie - Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54. 

1.2.2 Zakres robót  

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu remont instalacji wod – kan i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Falęckiej 
9/11 w Warszawie - Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 
52/54. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

1.3.1 Prace tymczasowe 

Do Wykonawcy należy: 

• Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót. 

• Przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń 
administracyjnych i wniosków o dopuszczenie. 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

brak 

1.4. Teren budowy 

1.4.1 Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się  
do unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie 
obowiązującej wersji. 

1.4.2 Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych Wykonawca powinien 
opracować: 

• Harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność i etapy, jak również 
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i 
pomocnicze. 

• Prace przygotowawcze – pomieszczenie węzła wykonać w pierwszym terminie. 

1.4.3 Wprowadzenie na budowę 
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• Przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych należy sprawdzić, czy 
pomieszczenia w których roboty mają być wykonywane są odpowiednio 
przygotowane oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac 
pozostających do wykonania  w celu prawidłowego  przygotowania pomieszczenia.  

• Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego 
pisemne oświadczenie o posiadaniu od właściwego organu administracji pozwolenia 
na budowę lub braku sprzeciwu przy zawiadomieniu o planowanym rozpoczęciu prac. 

• Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron. Dokumentem wprowadzenia jest protokół podpisany przez 
strony. 

1.4.4 Koordynacja robót 

• Koordynacja robót powinna obejmować wszystkie fazy procesu remontowego. 
• Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakresy i terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych etapów robót. Harmonogram powinien zapewniać 
prawidłowy przebieg zarówno robót ogólnobudowlanych jak i robót pecjalistycznych. 

• Ogólny harmonogram budowy powinien być podstawą do opracowania 
harmonogramów szczegółowych poszczególnych etapów prac. 

1.4.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

• Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowany remont jest Użytkownik. 
• W trakcie remontu należy stosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich 

przed możliwością utraty z korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
środków łączności oraz trudnościami wynikającymi z hałasu, wibracji, zakłóceń 

      elektrycznych i promieniowania. 
*    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności prywatnej lub publicznej przed         
      zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz powinien podjąć wszystkie kroki w celu   
      zabezpieczenia istniejących instalacji naziemnych i podziemnych przed uszkodzeniem   
      w czasie robót.  
*    W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji Wykonawca jest  
      zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Użytkownika lub  
      właściciela instalacji oraz Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany   
      współpracować z odpowiednimi służbami w celu usunięcia powstałej awarii.   
• Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót lub innym zaniedbaniem   

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej, Wykonawca jest zobowiązany naprawić lub odtworzyć na swój koszt 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż przed 
uszkodzeniem. 

1.4.6 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

1.4.6.1 Ochrona środowiska 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
• miejsca na pakamerę, magazyn, składowisko złomu, gruzu będą tak wybrane, aby nie   

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym, 
• będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru. 
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1.4.6.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.4.6.3 Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej. 

2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

1.4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 
47, poz.401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

5. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

6. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których 
się podejmuje. 

7. Kwalifikacje pracowników Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez 
właściwą komisją egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi 
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.   

1.4.8 Zaplecze budowy 

• Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003R w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

• W trakcie robót Zamawiający powinien zapewnić Wykonawcy odpowiednie:  
- pomieszczenie socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania   
  Materiałów, 
- zasilenia miejsca robót w energię elektryczną, 
- oświetlenia poszczególnych miejsc pracy, 
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- zezwolenia na wykonywanie robót, 
- otrzymania dokumentacji technicznej. 

1.4.9 Organizacja ruchu 

Zakres prac nie wymaga wykonania projektu organizacji ruchu.  

1.4.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Zakres prac nie wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni.  

1.4.11 Określenia podstawowe 

W niniejszej specyfikacji nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowane. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do montażu instalacji powinny mieć: oznakowanie znakiem CE co 
oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej— deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”  lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie. 

2.1.1 Jakość dostaw 

1. Używane będą wyłącznie materiały nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce, 
dostawa w możliwie najkrótszym czasie. 

 
2.1.2 Transport 

W czasie transportu należy przestrzegać zaleceń Wytwórców oraz: 
- transportowane materiały zabezpieczyć przed nadmiernymi wstrząsami i drganiami  
  oraz przesuwaniem się wewnątrz pojazdu, 

      - należy nie narażać materiałów na szarpnięcia i uderzenia, 
      - materiały zabezpieczyć przed kradzieżą lub zdekompletowaniem, 
      - w czasie transportu elementy szczególnie delikatne zdemontować i zabezpieczyć, 

- materiały ostrożnie ładować i zdejmować z pojazdu, nie narażać na uderzenia lub   
  uszkodzenia np. powłok lakierniczych zamków, osłon blaszanych. 

      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie   
      wpływają niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów. 
Środki transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. 
Przewiduje się zastosowanie następujących środków transportu: 

• samochód dostawczy do 0,9 tony. 

2.1.3 Składowanie 
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1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót technologicznych powinna nastąpić dopiero  
    po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu. 

2.1.4 Przewody, armatura, grzejniki 

- rury polipropylenowe stabilizowane PN20 
- rury polipropylenowe PN20 
- kulowe zawory odcinające 
- baterie umywalkowe 
- baterie do natrysków 
- baterie do zlewozmywaków 
- rury stalowe ocynkowane 
- złączki stal/PP 
- armatura odcinająca min.1,0MPa 
- rury kanalizacyjne żeliwne 
- rury kanalizacyjne PVC 
- umywalki 
- kompakty wc 
- bidety 
- zlewozmywaki 
- kabiny prysznicowe 
- brodziki 
- wpusty podłogowe 
- grzejniki płytowe i łazienkowe 
- zawory grzejnikowe 
- łączniki przejściowe 
- podpionowe zawory regulacyjne 
- podpory stałe i ruchome do rurociągów 
- izolacja termiczna 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- obsługiwane przez odpowiednie osoby, 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
- sprawne technicznie. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i harmonogramem prac w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie będzie 
wpływał negatywnie na jakość robót. 

3.2. Sprzęt zmechanizowany 

Przewiduje się wykorzystanie następujących maszyn i sprzętu zmechanizowanego: 
- wiertarka udarowa, 
- młot udarowy, 
- zgrzewarka, 
- piła do betonu, 
- szlifierka, 
- piła tarczowa, 
- piła kątowa, 
- gwintownica mechaniczna. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Rury stalowe ocynkowane i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
w pozycji poziomej zabezpieczającej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. 

4.1. Wymagania ogólne 

1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
    wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych  
    materiałów. 
2.Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z projektem 
budowlano-wykonawczym, ST i obowiązującymi przepisami. 

5.1.    Wymagania ogólne dotyczące instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania 

5.1.1 Instalacje: wodociągowa i centralnego ogrzewania, powinny zapewnić budynkowi, w 
którym je wykonano, podstawowe warunki funkcjonowania, a w szczególności 
zapewnienia: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 

       - oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej.  

5.2. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania 

5.2.1 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz 
możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne lub odpowietrzniki. Dopuszcza się 
możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody jest 
możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem 

. 
5.2.2   Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych,   
           natomiast centralnego ogrzewania po ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
5.2.3  W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów 

wodociągowych po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed 
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne 
przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). 

5.2.4. 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. 

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

5.2.6. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 
odgałęzienia. 
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5.2.7. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny 
być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

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

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

5.2.9. Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 
wodociągowej. 

5.2.10. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 
prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od 
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 

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

5.2.12. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  

5.2.13. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji 
cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 

5.2.13.1. dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 

5.2.13.2. dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm - 5 cm, 

5.2.13.3. dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm - 7 cm, 

5.2.13.4. dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

5.2.14. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

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

5.2.16. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

5.2.17. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów 
instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 

5.2.18. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych.  

5.2.19. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych 
powinna wynosić 0,l m. 

5.2.20. Przewody centralnego ogrzewania należy prowadzić po wierzchu w miejscu 
zdemontowanej starej instalacji 

5.3.1. Prowadzenie przewodów bez podpór. 

5.3.1.1.Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być 
prowadzony w warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia 
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go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura osłonowa powinna 
być montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. 
poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej. 

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

5.3.1.3.Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 

5.4. Tuleje ochronne dla instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania 

5.4.1.  Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei 
ochronnej. 

5.4.2. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  

5.4.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 

           - co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

           - co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

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

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

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

5.4.7. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

5.4.8. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 

5.4.9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

5.5.  Montaż armatury, przyborów sanitarnych i grzejników 

5.5.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. 

5.5.2. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

5.5.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

5.5.4. Na każdym odgałęzieniu przewodu, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być 
zainstalowana armatura odcinająca. 

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

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

5.5.7. Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby 
podczas przepływu woda napływała "pod grzybek". 

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

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

5.5.10. Grzejniki powinny być montowane w miejscach starych, zdemontowanych 
grzejników. 

5.5.11. Na gałązkach zasilających i powrotnych przy grzejnikach należy zamontować zawory 
grzejnikowe. 

5.5.12. Na odejściach pionów centralnego ogrzewania od poziomów należy zamontować 
zawory odcinające i podpionowe zawory regulacyjne 

5.6. Izolacja cieplna instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania 

5.6.1. Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania powinny być izolowanie cieplnie.  

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

5.6.3. Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej i centralnego ogrzewania powinna 
być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z warunków technicznych tej 
instalacji. 

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

5.6.5. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płasz-
cza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 
wodociągowej.  

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

5.6.8   Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
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5.6.9 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 

5.6.10. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie 
się ognia. 

5.7. Ogólne zasady wykonania instalacji kanalizacji podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

5.8. Warunki przystąpienia do robót instalacji kanalizacji 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 

wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

— wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

— wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 

— wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

5.9. Montaż rurociągów instalacji kanalizacji 

5.9.1 Po wykonaniu czynności pomocniczych, należy przystąpić do właściwego montażu rur i   
kształtek. 

5.9.2 Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 
sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

5.9.3 Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 
pozba- wione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

5.9.4 Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.9.5 Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek 
z PVC-U. Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być 
czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

5.9.6 Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabez- 
pieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

5.9.7 Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów.  

5.9.8 Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 
powierzchni. 

5.9.9 Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

5.9.10 Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi  
           W WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz   

instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
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 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Przy robotach montażowych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej 
jakości robót. 

6.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

— przebieg tras przewodów, 

— szczelność połączeń, 

— sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

— lokalizacja przyborów, armatury, grzejników i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego — częściowego. 

6.2. Odbiór częściowy  

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie 
jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 
— częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

6.3. Próby montażowe i pomiary sprawdzające 

Po zakończeniu prac a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić próby 
montażowe obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być 
wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie 
sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia. 
Instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnienia zgodnie z 
obowiązującą normą 
. 
6.4. Dokumentacja powykonawcza 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

• zaktualizowany, po wykonaniu robót projekt techniczny, uzupełniony nowymi i 
dodatkowymi rysunkami, 

• specyfikacje techniczne, 
• komplet protokołów prób montażowych, 
• protokoły rozruchu technologicznego, 
• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów wraz ze wskazaniem 

producentów , dostawców i lokalnych służb naprawczych, 
• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7   
       „Wymagania ogólne”  

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiar robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione. 

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót 

Długość rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 
rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości 
rurociągów nie wlicza się zaworów. 

Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Odbiór końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich 
robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie 
zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między   
   uchwytami (podporami), 
- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  ( 

szczegółowymi), WTW odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń. 

8.2. Przekazanie do eksploatacji 

1.Wykonana robota może być przejęta do eksploatacji po przekazaniu całości robót  
    wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek  
    oraz wykonania zleceń. 
2.Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu instrukcje eksploatacji i konserwacji   
   urządzeń. 
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   Każda instrukcja powinna zawierać następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę remontu, datę wykonania 

urządzenia, 
2. Spis treści, 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy, 
4. Gwarancje producenta, 
5. Wykresy i ilustracje, 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne, 
8. Instrukcje instalacyjne, 
9. Procedura rozruchu, 
10. Właściwa regulacja, 
11. Procedury testowania, 
12. Zasady eksploatacji,  
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
15. Środki ostrożności, 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji, 
17. Instrukcje dotyczące smarowania, 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych. 

8.3. Rękojmia i gwarancje 

1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które 
dostarczył i zainstalował. 

2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja 
ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, 
zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, 
zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 
przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 

4. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu 
z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań 
wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i 
odszkodowania. 

5. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i 
odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie 
robót. 

8.4. Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zainstalowanych w okresie 
gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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9.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC    
   TOWARZYSZĄCYCH 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom I   
     Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.   
     Kod CPV 45000000-7. Wydanie I OWEOB Promocja — 2005 r. 
Ustawy 

— Ustawa z dnia 7 lipca 1 994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 201 6 z późn. zm.). 

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

— Ustawa z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 1 22, poz. 1321 z 
późn. zm.). 

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 
85 z 2005 r., poz. 729. 

-PN-B-02865 Ochrona p-poż. budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa p-poż. 

-PN –B-01706 Instalacje wodociągowe 

Rozporządzenia 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 

— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1 997 r. — w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 1 69, poz. 1650). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpie- 
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie infor- 
macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 1 20, poz. 1 126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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 z późn. 
zmianami). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozpo- 
rządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 1 98, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 1 20, poz. 1 1 33).  

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szcze- 
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 1 09 z 2004 
r., poz. 1156).  

 
 
 
 


