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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S - 01 - INSTALACJA WODOCIĄGOWA  
l  KANALIZACYJNA 

CPV 45 332 000 – 3 
 

1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynku 
PSZOK Pisz . 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej . Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
*    montaż rurociągów, 
*    montaż armatury, 
*    montaż urządzeń, 
*    badania instalacji, 
*    wykonanie izolacji termicznej, 
*    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 sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 

*  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 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 
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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 wodociągowej i kanalizacyjnej 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 wodociągowa wody użytkowej będzie wykonana z rur wodociągowych PP-R 

PN 10 łączonych poprzez zgrzewanie . 
*    Instalacja wodociągowa wody p.poż będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych 

łączonych za pomocą kształtek gwintowanych ,  
*    Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 

uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
*   Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
* Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
normalnym standardzie. 
 

2.3. Izolacja termiczna 
*    Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej grub. 13 mm – dla wody ciepłej i grub. 6 mm – dla wody zimnej , 
* Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

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 l 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. 
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4.2. Elementy wyposażenia 
*    Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 

4.3. Armatura 
*   Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna 

*  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem, 

*    Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 

*  Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 

*    Rurociągi łączone będą przez skręcanie . Wymagania ogólne dla połączeń określone są w 
tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

*   Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wye-
liminowania przeszkody, 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, 
-   wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-   przecinanie rur, 
-   założenie tulei ochronnych, 
-   ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-   wykonanie połączeń. 

*    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 od grubości 
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ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

*    Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

*    Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 
*    Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 
*    Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
*    Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
*    Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
*  Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
*    Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
*    Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przepro-

wadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 

*    Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 

*    Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
*    Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji 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 badania ponownie. 
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7.  ODBIÓR ROBÓT 
*  Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

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

 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
-  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymia otworów), 
-  ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
 bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodnośćz 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 . 
 
    Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-   Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
-   Dziennik budowy, 
-   dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości v, dane 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 zapisa w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-   protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięi usterek, 
-  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmia 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.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL Warszawa 

2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S – 02  -  PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE   
CPV 45 231 300 - 8  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru podziemnych instalacji podziemnej wodociągowej w ramach projektu PSZOK Pisz. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót przy przebudowie i budowie sieci wodociągowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna budowy przyłącza wodociągowego . 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
*   wykonanie przyłącza wodociągowego z rur do wody pitnej  DN40 PE 100 PN10 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji 
obcych, 

• przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

• ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i armatury 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

• odtworzenie nawierzchni po robotach, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcom. 

• wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

• sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

• przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

• przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 

• odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem 
łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 
wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  
 Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione w projekcie 
budowlanym. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

• rury ciśnieniowe z polietylenu (HDPE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, 

2.3. Beton 
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

2.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

2.6. Armatura odcinająca 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 

• zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg 
PN-83/M-74024. 

2.7. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować: 

• złącza kielichowo-kołnierzowe żeliwne dla rur PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu 
producenta rur. 

2.8. Składowanie materiałów 
2.8.1 Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 
Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 
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2.8.2. Armatura (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.8.3. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania 
i poboru. 

2.8.4. Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 
i wykończeniowych: 

• żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

• koparko-ładowarkę o pojemności łyżki od 0,25 m3 do 0,40 m3, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 
spalinowy, walec wibracyjny, 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy do 5 t, 

• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

• żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

• zgrzewarkę do rur PE, 

• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
 Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny 
stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
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W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu 
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) 
oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż 
wystające części rur. 

4.2. Transport armatury  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Transport skrzynek ulicznych 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki 
należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek 
powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: 

• segregacji składników, 

• zmiany składu mieszanki, 

• zanieczyszczenia mieszanki, 

• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe 
wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 

4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 
zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 
postępu robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
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uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 
5.2. Roboty ziemne 
 Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić 
na szerokości wykopu. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany na odkład . 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie 
przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone 
odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

5.4. Roboty montażowe 
5.4.1. Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów 
nie mniej jednak niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpiecza-
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jących podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) 
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż 
głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 
1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

• w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m   
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

• rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 

• kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi 
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 

• kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w 
wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim 
założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki 
w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

− dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

− dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie 
na połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 
do +30oC. 

5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 
powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 
kierunku: 

• dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 
izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do 
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rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu wodociągowego. 

5.4.4. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

• na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 
0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym 
po obu stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej 
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

• określenie stanu terenu, 

• ustalenie składu betonu i zapraw, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonywania wykopów, 

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 



str. 18 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 
z kruszywa, 

• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

• badanie zabezpieczenia przed korozją, 

• sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw, 

• badanie szczelności całego przewodu, 

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć ±3 cm, 

• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 
2 cm, 

• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować 
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 



str. 19 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoża, 

• roboty montażowe wykonania rurociągów, 

• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m 
i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu 
na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje 
odbioru robót zanikających. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym 
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725), 

• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 
i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
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działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 

• wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 

• przygotowanie podłoża i fundamentu, 

• ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

• przeprowadzenie próby szczelności, 

• przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 

• zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• pomiary i badania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

 9. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

10. PN-83/M-
74024/00 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania 

11. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 

12.   PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE) 

13. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody. 
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10.2. Inne dokumenty 
  1. 
 
  2. 
  3. 
   
 

Warunki Techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S – 03  -  INSTALACJA PODZIEMNA 
KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ 

CPV 45 231 300 - 8 , 45 232 421 - 9   
    

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w PSZOK Pisz. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych. 
1.3.Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie kanalizacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robot: 

• wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
• wykonanie prób szczelności 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym 
systemem realizacji robot. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot 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 i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robot budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 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 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 robot budowlano 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 

 
2.  MATERIAŁY. 
2.1.  Ogólne wymagania 
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. 
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2.2.  Przewody 
- Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna (przykanalik) zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych 

kielichowych PVC klasy „S” o dz 160 x 4,0 mm łączonych na uszczelki gumowe. 
- Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna (odpowietrzenie) zostanie wykonana z rur 

kanalizacyjnych kielichowych PP o dz 110 x 2,7 mm łączonych przez wcisk na uszczelki 
gumowe. Na rurociągach zamontowane będą trojniki PP 110x50, rewizja PP110. 

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

3.  SPRZĘT 
1. Ogólne wymagania  
 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. 
2. Transport i składowanie. 
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, lub uszkodzenia. 
 

4.  WYKONANIE ROBOT 
1.  Montaż rurociągów przyłącza kanalizacyjnego 
Rury ułożyć na warstwie 15 cm. zagęszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociągu 
należy go przysypać warstwą 30 cm piasku. Przewody prowadzić ze spadkiem 2,0 % w 
kierunku zbiornika. Przejścia przewodów PVC przez ścianę budynku i zbiornika wykonać w 
technologii szczelnej. 
Wyjście rurociągu z budynku przez ścianę fundamentową zabezpieczyć rurą osłonową PVC 
o średnicy 200 mm. 
2. Badania i uruchomienie instalacji 
-Instalacja przed zakryciem musi być poddana próbie szczelności. 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych z rur PVC należy przeprowadzić 
na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Złącza kielichowe rurociągu zarówno na przewodach jak i na połączeniach ze zbiornikiem, 
pozostawić do czasu próby szczelności wolne – nie zasypane. 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić poprzez zaślepienie 
poziomu na wylocie i napełnieniu ich wodą do poziomu podejść pod przybory. 
Jeżeli w budynku występuje kilka zładów Badania szczelności należy przeprowadzić dla 
każdego zładu oddzielnie. 
Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI 
1.  Kontrola jakości robot 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
i „Warunkami technicznymi wykonania i obioru robot budowlano -montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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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 robot zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robot został sporządzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 
rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się wykonane wszystkich prac niezbędnych 
do wykonania zadania. 
 
1. Ilość robot i materiałów określa się: 
- wykopy – m3 
- podsypka piaskowa – m3 
- montaż rurociągów – mb. 
- montaż podejść, rewizji, zasuwy – szt. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
W stosunku do następujących robot należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych. 
Z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robot należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 
• 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 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
w wycenionym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących przepisach, bez względu na 
to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy też nie. 
Rozliczenie robot dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i końcowym odbiorze robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Kwota ryczałtowa za wykonane 
roboty obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• wykonanie niezbędnych robot pomocniczych 
• montaż rurociągów zgodnie z PT 
• wykonanie prób szczelności 
• usunięcie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S – 03  -  INSTALACJA CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 
CPV 45 331 100 - 7 

1.     WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji ogrzewania dla bud. PSZOK Pisz 

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 instalacji c.o. na poziomie parteru. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
*    montaż rurociągów, 
*    montaż armatury, 
*    montaż urządzeń grzejnych 
*    badania instalacji, 
*    wykonanie izolacji termicznej, 
*    regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 
*    Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projetową, 

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 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 
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zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.1. Grzejniki 
*  Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki elektryczne – drabinkowe 

o mocy 500W zasilane napięciem 1/N/PE 230V , 50Hz   
2.2. Armatura 

*    Grzejniki fabrycznie wyposażone w termoregulator z zabezpieczeniem termicznym.   

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 l SKŁADOWANIE 
4.1. 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. 

4.2. Armatura 
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. Montaż grzejników 

*  Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
wierzchni 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. 

* Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centraln 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, 
lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie stało 
zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeni Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
*    Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
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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 wymgania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie stało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami, następnie po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7.     ODBIÓR ROBÓT 
*    Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, na 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowl: 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-6 10400. 

*    Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następująi 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 zgodr 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 dokc 

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
*    Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-   Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcię 
wykonywania robót, 

-   Dziennik budowy, 
-   dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości dane 

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 w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-   protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącących usunięcia 

usterek, 
-   aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
-   protokoły badań szczelności instalacji. 

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

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
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9.  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-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". 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S – 04  -  INSTALACJA WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ 

CPV 45 331 200 - 8 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej w bud PSZOK Pisz. 

1.2. Zakres stosowania SST 
      Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy       
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

       Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej.  

1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich   
       normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji wykonania 
       i odbioru robót (OST). 
 
       Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem. 
       Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST. 
       Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane są dalej SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich          
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
2. Materiały 
 

2.1. Materiały na przewody 

       Na przewody wentylacyjne należy zastosować następujące materiały: dla wentylacji 
ogólnej pomieszczeń (nawiew i wywiew):  prostki i kształtki prostokątne  z blachy 
stalowej ocynkowanej o wymiarach podanych w projekcie; 

Przewody te powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 1507:2007 i PN-EN 1506:2001. 

 
2.2. Pozostałe materiały 
        Pozostałe materiały na instalację wentylacyjną to: 

- materiały do zamocowania, połączenia i uszczelnienia przewodów, 
- kratki wentylacyjne do przewodów prostokątnych wg projektu, 
- maty z wełny min. Klimafix lub równoważne  jednostronnie pokryte folią aluminiową 

o grubości 40 mm - wewnątrz oraz 80 mm przewody na zewnątrz budynku – do izolacji 
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przewodów, 
- materiały pomocnicze do izolacji przewodów, 
- ewentualnie inne materiały pomocnicze – wg potrzeb. 
 
Materiały te powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku 
braku norm – odpowiednim aprobatom technicznym dopuszczających ich do stosowania w 
budownictwie. Dopuszcza się zmianę w.wym materiałów na inne, równoważne, po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora. 

 

3. Sprzęt 
     Roboty mogą być wykonane przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport 
     Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Izolację termiczną należy      
zabezpieczyć przed zawilgoceniem a pozostałe materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
zabrudzeniem. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Uwagi ogólne 
           Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, uzgodnieniami i warunkami podanymi w       
publikacji: Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych. 
 
5.2. Montaż instalacji wentylacyjnej ogólnej 

Aby dokonać montażu instalacji wentylacyjnej ogólnej należy wykonać następujące roboty: 
- Wytrasowanie przebiegu nowej instalacji zgodnie z projektem i uzgodnieniami. 
- Dostosowanie i wykucia nowych otworów w ścianach pod kanały wentylacyjne. 
- Wykonanie zawieszeń mocowanych do stropu pod kanały wentylacyjne. 
- Zamontowanie przewodów wentylacyjnych na zawieszeniach i wbudowanie ich do 

otworów w ścianach. 
- Zamontowanie osprzętu na przewodach wentylacyjnych. 
- Przeprowadzenie prób działania instalacji i ewentualne korekty. 
- Wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej o grubości 

5 cm z warstwą folii aluminiowej. 
 

6. Kontrola jakości 
 

     Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w publikacji: 
     Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2005. 
 

7. Obmiar robót 
     Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie      
obmiarów zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku 
ryczałtowego sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy 
zapłaty. 
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8. Odbiór robót 
     Należy dokonać odbioru wszystkich robót zgodnie z wymaganiami norm i zasadami sztuki 
budowlanej. Można się posłużyć publikacją podaną w punkcie 6. 

     Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 
• protokoły badań instalacji. 

 

9. Podstawa płatności 
 

     Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności 
reguluje umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

 

10. Przepisy związane 

Praca zbiorowa 
Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy 
do odbioru końcowego. Wydawnictwo Forum, 2006. 

Praca zbiorowa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Warszawa 2001. 

COBRTI Instal 
Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 5. Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 
Warszawa 2005. 

PN-B-03434:1999 
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania. 

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.  

PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące 
wytrzymałości i szczelności.  

PN-EN 1506:2001 
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 

PN-B-76002:1996 
Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych.  

PN-EN 
12236:2003 

Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S – 05  -  INSTALACJA KLIMATYZACJI 
CPV 45 331 200 - 8 

 
1.     WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem instalacji klimatyzacji budynkach PSZOK Pisz . 

1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji klimatyzacji (montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 
klimatyzatorów, przewodów cieczowych i gazowych z rur miedzianych oraz przewodów 
odprowadzających skropliny z rur PCV – klejone). 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi poniżej. 
1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do 
pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów. 
1.4.2. Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii 
(chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 
1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną i 
zewnętrzną a także przewody odprowadzające skropliny. 
1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające 
dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń. 
1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy 
pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy  
z odpowiednimi uprawnieniami. 
1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót 
winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi 
sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania). 
1.6. Materiały 
1.6.1. Rodzaj materiałów 

- klimatyzatory jednostki wewnętrzne 
- klimatyzatory jednostki zewnętrzne 
- rurarz 
- izolacje 
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1.6.2. Wymagania dla materiałów 
1.6.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
1.7. Sprzęt. 

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych 
do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. 

 
1.8. Transport. 

Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe 
elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. 
Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 

 
1.9. Wykonywanie robót. 
1.9.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora – projektem. 
1.9.2. Roboty budowlane. 

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych 
podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań 
prowizorycznych, tymczasowych). 
1.9.3. Montaż urządzeń. 

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 
Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
Montaż rur szczelny na uchwytach. 
Montaż pełnej izolacji rurociągów. 
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację 

producenta zastosowanego urządzenia. 
1.9.4. Odprowadzanie skroplin 
  Skropliny odprowadzane będą z klimatyzatorów przewodami O20mm PCV, łączonymi 
na klej i dalej pionami O50mm PCV do piwnic. Za klimatyzatorami, na przewodach 
odprowadzających skropliny, należy wykonać syfon.  

W piwnicy poziome przewody odprowadzające skropliny z klimatyzatorów należy 
układać z min. spadkiem 1%, mocując je do konstrukcji budynku . 

 
1.10. Kontrola jakości robót. 
1.10.1. Badania jakości i poprawności robót. 

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 
b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokół 

1.10.2. Urządzenia. 
Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory 

powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu. 
1.10.3. Przewody hydrauliczne. 
Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 
Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie  4 bar przez 
0,5 godziny. 
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1.10.4. Instalacja elektryczna. 
Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia 

należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 

 
1.11. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest klimatyzator kompletny (jednostka zewnętrzna  
i wewnętrzna) oraz sprawny technicznie, przewody chłodnicze w metrach oraz przewody 
odprowadzające skropliny w metrach. 
1.12. Odbiór robót. 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów 
częściowych). 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego  
po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 
- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 
- przeszkolenie obsługi 
- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty) 
- oświadczenie kierownika robót 

1.13. Przepisy związane z realizacją zadania. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 
- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji 

 


