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OŚWIADCZENIE 
 

 

I. DOTYCZY : 

 

1. Obiekt :    Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni   

    -  instalacja wod - kan, c.o.;  

2.   Inwestor :   SP  ZOZ  w Kościanie ul. Szpitalna 7,  64-000 Kościan, 
 
3.   Adres budowy :   ul. Mickiewicza 2,  64-030 Śmigiel,  działka nr 509 ; 

4.   Projektant :   inŜ. Marian Fęglerski,  Śmigiel ul. Szkolna 8 

 

 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( 

Dz. U. z 2003 r nr 207, poz. 2016 z póŜniejszymi zmianami ) 

Oświadczam, iŜ projekt budowlany " instalacja wod - kan, centralnego ogrzewania " został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
          Projektant: inŜ. Marian Fęglerski  
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   OPIS   TECHNICZNY 
 
 
do projektu budowlanego instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania 
 w obiekcie „ Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni ”  Śmigiel ul. 
Mickiewicza 2, dz. nr 509. 
 
Inwestor:   SP  ZOZ  w Kościanie,  ul. Szpitalna 7,  64-000 Kościan, 
 
1.Podstawa opracowania  
 
- zlecenie inwestora 
- projekt architektoniczno-budowlany 
- projekt technologii  
- wizja lokalna 
- uzgodnienie z uŜytkownikiem 
- obowiązujące przepisy i normy 
 
2. Zakres  opracowania 
 
Opracowanie obejmuje opis techniczny i niezbędne rysunki do wykonania instalacji 
wodociągowej,  kanalizacyjnej, 
 
3. Stan  istniejący 
 
Budynek wyposaŜony jest w instalację zimnej i ciepłej wody, instalację kanalizacyjną, 
instalację centralnego ogrzewania z kotłem opalanym gazem, instalacje gazową. 
 
4. Projektowane rozwiązanie 
 
4.1. Wewnętrzna instalacja  wodociągowa - woda  zimna   
 
Projektuje się rozbudowę istniejącej instalacji wodociągowej oraz wymianę skorodowanych 
rur stalowych ocynkowanych na rury miedziane lub z PP systemu BOR Plus PN20 o 
połączeniach zgrzewanych.  
Nową instalacje włączyć do istniejącej instalacji w piwnicy budynku. 
Z uwagi na projektowany hydrant P.poŜ. Ø 25 naleŜy wymienić istniejący wodomierz JS 1,5 
Ø15 na wodomierz mokrobieŜny hybrydowy WS 4,0 Ø25 f. Fila o nominalnej wydajności 4,0 
m3/h, oraz zamontować zawór zwrotny antyskaŜeniowy typ EA Ø32.  
Projektuje się instalacje wodociągową rur z rur  z PP systemu BOR Plus PN 20 o połączeniach 
zgrzewanych  montowanych na ścianach piwnic,  na parterze w posadzkach i bruzdach,  piętrze  w 
bruzdach.    
Przewody układać w sposób zapewniający samokompensację. 
Instalację wykonać zgodnie z instrukcją do projektowania i wykonawstwa instalacji z rur PP 
systemu BOR Plus,.  
Przewody prowadzone w posadzce w otulinie izolacyjnej np: PE Climaflex Stabil pokrytej 
warstwą folii z PE chroniącej przed wilgocią, w bruzdach oraz na ścianach prowadzić w 
otulinie TERMAFLEX gr. 6,0 mm.  
Przy przejściach przez ściany i stropy prowadzić w rurach ochronnych.  
Miejsca wolne między rurą ochronną a przewodem naleŜy uszczelnić szczeliwem nie 
powodującym korozji rur. 
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Instalację wykonać zgodnie z rysunkami.  
Instalację po  zmontowaniu poddać próbie szczelności. 
Armatura wodociągowa: 
- zawór odcinający kulowy, 
- zawór czerpalny ze złączką do węŜa,  
- bateria umywalkowa, 
- bateria bidetowa 
- bateria zlewozmywakowa, 
- bateria wannowa ścienna, 
- zawór płuczki ustępowej, 
- zawór pisuaru, 
 
4.2. Zabezpieczenie P.PoŜarowe 
 
Projektuje się oddzielną  instalacje P.poŜ. z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach 
gwintowanych prowadzonych od wodomierza do hydrantu.  
Przy hydrancie zamontować zawór czerpalny ze złączką do węŜa Ø 15 do okresowego 
spuszczania wody z instalacji. 
Dla ochrony przeciwpoŜarowej zaprojektowano 1 hydrant P.PoŜarowy Ø 25  w szafce 
wnękowej  z węŜem półsztywnym długości 20,0 m.  
Zawór hydrantowy  P.PoŜarowy naleŜy instalować na wysokości 1,35 m nad podłogą. 
 
4.3. Wewnętrzna instalacja  wodociągowa - woda  ciepła 
 
Ciepła woda  zostanie przygotowana i doprowadzona z istniejącego zasobnikowego 
podgrzewacza C.W.U.  poj. 200 dm3. 
Projektuje się rozbudowę istniejącej instalacji wodociągowej.  
Nową instalacje włączyć do istniejącej w piwnicy budynku. 
Projektuje się instalacje wodociągową rur miedzianych o połączeniach lutowanych na 
ścianach piwnic, z rur  PP systemu BOR Plus PN 20 o połączeniach zgrzewanych na parterze w 
posadzkach i bruzdach,  piętrze  w bruzdach.  
Przewody układać w sposób zapewniający samokompensację. 
Instalację wykonać zgodnie z instrukcją do projektowania i wykonawstwa instalacji z rur 
miedzianych i PP systemu BOR Plus.  
Przewody  na ścianach i bruzdach prowadzić w otulinie TERMAFLEX gr. 13,0 mm.  
Przy przejściach przez ściany i stropy prowadzić w rurach ochronnych.  
Miejsca wolne między rurą ochronną a przewodem naleŜy uszczelnić szczeliwem nie 
powodującym korozji rur. 
Na  przewodach cyrkulacji C.W.U. projektowanych oraz istniejących w piwnicach 
zamontować termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV wersja B z automatyczną funkcją 
dezynfekcyjną instalacji wody ciepłej przy temperaturze nie niŜszej niŜ 70*C np. firmy 
Danfoss DN15. 
Instalację  po zmontowaniu poddać próbie szczelności. 
Instalację wykonać zgodnie z rysunkami.  
Instalację po  zmontowaniu poddać próbie szczelności. 
Armatura wodociągowa:  
- zawór odcinający kulowy, 
- bateria umywalkowa, 
- bateria bidetowa 
- bateria zlewozmywakowa, 
- bateria wannowa ścienna, 
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4.4. Instalacja  kanalizacyjna 
 
Projektuje się rozbudowę istniejącej instalacji kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych 
kielichowych PP lub PVC łączonych na uszczelkę gumową.  
Przewody w ziemi ułoŜyć na podsypce z piasku grubości 10 cm, w bruzdach oraz w ściankach 
STG w pomieszczeniach uŜytkowych.  
Instalację kanalizacyjną wykonać wg. załączonych rysunków. Pion zaopatrzyć w rewizję PVC 
i zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną ponad dach ( pion II., III., V.,VI. ) lub 
automatycznym zaworem napowietrzającym DURGO Ø 75 (m pion I., IV.,  ) zamontowanym 
we wnęce przykrytej kratką wentylacyjna 14x20 cm.  
W pomieszczeniu porządkowym ( pom. 1.16 ) zamontować zlew na wysokości 0.5 m nad 
podłogą. 
Rewizje zabudować szafką wnękową 20x30 cm. 
Ścieki zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej miejskiej. 
 
4.5. Instalacja centralnego ogrzewania 
 
Istniejącą instalację centralnego ogrzewania przystosować do projektowanej zmiany sposobu 
uŜytkowania obiektu dotyczy to pom. 1.20 - gabinet masaŜu oraz pom. 1.24 - sala 
fizykoterapii.    
Zdemontować istniejące grzejniki w miejscach pokazanych na rzucie parteru instalacji 
centralnego ogrzewania i zamontować projektowane. 
 
- grzejniki 
 
Jako elementy grzejne  projektuje się grzejniki CosmoNova kompaktowe firmy  VNH  typ 
22K i 33K o wysokości 600 mm.  
 
-  armatura 
 
Projektuje się zawory termostatyczne typ RTD-N firmy DANFOSS z wstępną nastawą i 
głowicą RTD - 3100  firmy DANFOSS. 
Na gałązce powrotnej przy grzejnikach zamontować zawory odcinające proste typu RLV 
firmy DANFOSS. 
Do odpowietrzenia instalacji zastosowano automatyczne odpowietrzniki typu TACO HY 
WENT. 
 
- rurociągi 
 
Projektuje się instalację z rur miedzianych o połączeniach lutowanych montowaną na 
ścianach. 
Przewody układać w sposób zapewniający samokompensację. 
 
- próba  na  zimno 
 
Po wykonaniu montaŜu instalacji naleŜy całość poddać próbie szczelności na ciśnienie  
0,4 MPa. Po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej naleŜy dokonać płukania całej instalacji. 
 
- regulacja  instalacji  centralnego  ogrzewania 
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Regulację instalacji centralnego projektuje się przy pomocy nastaw w zaworze grzejnikowym. 
 
4.6. Przybory i urządzenia wod - kan 
 
 - miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA 
   na elemencie montaŜowym GEBERIT  UNIFIX  , 
 - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, 
 - zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, 

- zlew emaliowany - schowek porządkowy pomieszczenie 1.16,  
 - umywalka fajansowa z półpostumentem KOŁO-NOVA =55-43 cm, 
 - bidet wiszący KOŁO-APLAUZ na elemencie montaŜowym GEBERIT  UNIFIX  , 
 - pisuar KOŁO_NOVA na elemencie montaŜowym GEBERIT  UNIFIX , 
 - wpust podłogowy VIEGA Ø 50,  
 - rura wywiewna z PVC lub dachówka z kominkiem wentylacyjnym Ø 100, 
 - rewizja kanalizacyjna z PVC Ø 75, Ø 110, 
 - zawór napowietrzający DURGO Ø 50, Ø 75, 

- armatura na ciśnienie do 0,6 MPa, 
 - bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem,  
 - bateria bidetowa stojąca z mieszaczem,  
 - bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, 

- bateria wannowa ścienna z mieszaczem i natryskiem pom. 1.16, 
- termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV wersja B Ø 15, 
- zawór czerpalny ze złączką do węŜa Ø 15, 
- zawór do płuczki ustępowej Ø 15, 
- zawór pisuaru Ø 15, 
- hydrant P.poŜarowy  Ø 25 mm z węŜem pół sztywnym 20,0 m, 
- szafka hydrantowa wnękowa HP25, 
- zawór antyskaŜeniowy typ EA Ø 32 f. Danfoss, 
- wodomierz mokrobieŜny hybrydowy WS 4,0 Ø 25 f. Fila, 

 - szafką wnękową 20x30 cm na rewizji kanalizacyjnej - piony, 
 - szafką wnękową 20x30 cm na zaworach na pionie wodociągowym, 

 
 
 
UWAGA 
Do budowy instalacji zastosować materiały  spełniające normy ISSO.  
Roboty instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z projektem oraz zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.    
 
 
 
 
 
 
 
 
       Opracował. inŜ.  Marian Fęglerski 
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I. INSTALACJA    CENTRALNEGO   OGRZEWANIA,   
 

I. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (  ST ) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania w " Przebudowa 
budynku szkolnego na zespół przychodni w Śmiglu " . 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z budową instalacji centralnego ogrzewania,  w " Przebudowa budynku szkolnego na zespół 
przychodni w Śmiglu ". 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania. Instalację naleŜy wykonać w 
dowiązaniu do istniejącej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
 - demontaŜ istniejących grzejników c.o., 
 - demontaŜ rur gałązek grzejnikowych, 
 - demontaŜ armatury, 
 - montaŜ rurociągów, 
 - montaŜ grzejników, 
 - montaŜ armatury, 
 - wykonanie prób szczelności, 
 - uruchomienie instalacji, 
 - regulacja działania instalacji, 
 
1.4.    Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 
 
1.5.    Wymagania ogólne 
 
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 28n ustawy 
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  instalacji centralnego ogrzewania 
i wentylacji" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. 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 
niemoŜliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą  
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powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą  powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z " warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz  innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
1.6.  UWAGI   KOŃCOWE 
 
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania robót 
budowlano - montaŜowych. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca. 
 
      II .    MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 
 - być nowe i nieuŜywane ( za wyjątkiem materiałów wyraŜnie wymienionych w ST ) 
 - być w gatunku bieŜąco produkowanym 
 - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych 
  oraz innym nie wymienionym, a  obowiązującym normom i przepisom 
 - mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane  
  certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 
 
2.1.  Przewody 
 
 - Instalacja centralnego ogrzewania będzie wykonana z rur z rur miedzianych łączonych przez 
      lutowanie,  
 - Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
  wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2.  Grzejniki 
 
 Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe typu CosmoNova 
 VNH kompaktowe typ 22K, 33K  wysokości 600 mm. 
 
2.3.   Armatura 
 
 -  zawory termostatyczne typ RTD-N firmy DANFOSS z wstępną nastawą i głowicą 
  RTD - 3100  firmy DANFOSS. 
 - zawory odcinające proste typu RLV firmy DANFOSS. 
 - automatyczne odpowietrzniki typu TACO HY WENT. 
 
 
           III. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
tuŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i 
wyładunku materiałów. 
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 - komplet narzędzi instalacyjnych 
 
    IV. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Kształtki 
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieszyszczenia. 
 
4.2. Elementy wyposaŜenia 
 
Transport elementów " grzejniki " powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia przechowywać 
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3. Armatura 
 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w magazynach zamkniętych. 
 
 
    V. WYKONANIE   ROBÓT 
 
5.1. Roboty demontaŜowe 
 
 - DemontaŜ istniejącej instalacji centralnego ogrzewania ( gałązki grzejnikowe )       
        wykonywany będzie z odzyskiem grzejników. 
 - DemontaŜ istniejących grzejników instalacji centralnego ogrzewania       
        wykonywany będzie z odzyskiem grzejników. 
 - Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieŜć na uzgodnione miejsce 
  składowe. 
 
5.2. MontaŜ rurociągów 
 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów ( np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru ). 
Przed zamontowaniem naleŜy 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 uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
 - wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
 - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 - załoŜenie tulei ochronnych, 
 - ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 - wykonanie połączeń, 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
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zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 
5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla 
kaŜdego zładu oddzielnie. 
 - z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
 

VI. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót  związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instala cje sanitarne i przemysłowe". 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
    VII. OBMIAR   ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest metr wykonanej instalacji centralnego ogrzewania oraz 1 komplet 
grzejnika. Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru.  
 
    VIII.  ODBIÓR   ROBÓT 
 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
"Istalacje sanitarne i przemysłowe" 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
 - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ) 
 - ściany w miejscach ustawienia urządzeń 
 - bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z projektem 
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Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót  i  elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
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 ), 
 - protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
 - protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
 - zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w  
         Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 - protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 - aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  
         uzupełnienia ), 
 - protokóły badań szczelności instalacji, 
 
    IX. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
     X. PRZEPISY   ZWIĄZANE 
 
10.1 Przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
Aprobaty techniczne, 
Obowiązujące Polskie Normy, BranŜowe: 
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I. INSTALACJA WOD - KAN 
 

I. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (  ST ) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z budową instalacji wod - kan w " Przebudowa budynku szkolnego 
na zespół przychodni w Śmiglu". 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z budową instalacji wod - kan w " Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni w 
Śmiglu ". 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonania instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej.  
Instalację naleŜy wykonać w dowiązaniu do istniejącej instalacji ciepłej wody uŜytkowej z 
istniejącej kotłowni gazowej.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
 - częściowy demontaŜ istniejącej instalacji wod - kan, 
 - demontaŜ istniejących urządzeń sanitarnych, 
 - montaŜ instalacji wodociągowej - wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, P.poŜ., 
 - montaŜ armatury, 
 - wykonanie prób szczelności, 
 - wykonanie izolacji termicznej, 
 - regulacja  instalacji, 
 - montaŜ rurociągów kanalizacyjnych z PVC lub PP 50, 75, 110, 
 - montaŜ urządzeń kanalizacyjnych, 
 
1.4.    Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 
 
1.5.    Wymagania ogólne 
 
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 28n ustawy 
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  instalacji wodociągowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. 
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 
niemoŜliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i 
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trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą  
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą  powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z " warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz  innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
1.6.  UWAGI   KOŃCOWE 
 
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania robót 
budowlano - montaŜowych. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca. 
 
      II .    MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 
 - być nowe i nieuŜywane ( za wyjątkiem materiałów wyraŜnie wymienionych w ST ) 
 - być w gatunku bieŜąco produkowanym 
 - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych 
  oraz innym nie wymienionym, a  obowiązującym normom i przepisom 
 - mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane  
  certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 
 
2.1.  Przewody 
 
 - Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur miedzianych w piwnicach w piwnicach C.W.U. 
 - Instalacja wodociągowa woda zimna w piwnicy z rur Polipropylenu Systemu BOR Plus PN20 .  
 - Instalacja wodociągowa woda zimna i C.W.U. na parterze w posadzkach i bruzdach z rur    
         Polipropylenu Systemu BOR Plus PN20 .  
 - Instalacja P.poŜ. będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, 
 - Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub PVC, 
  uszczelnionych w kielichach gumowymi uszczelkami. 
 - Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
  wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2.   Armatura 
 
 Instalacja wodociągowa ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę  
  wypływową. 
  - armatura na ciśnienie do 6 bar, 
  - bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem, 
  - bateria bidetowa stojąca z mieszaczem, 
  - bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, 
  - bateria wannowa ścienna z mieszaczem i natryskiem pom. 1.16, 
  - termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV wersja B Ø 15, 
  - zawór czerpalny ze złączką do węŜa Ø 15, 
  - zawór do płuczki ustępowej Ø 15, 
  - zawór pisuaru Ø 15, 



Instalacja wod - kan.,  - Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni  w Śmiglu 
 
 

 
5 

  - hydrant P.poŜarowy Ø 25 z węŜem półsztywnym 20,0 m, 
  - szafka hydrantowa wnękowa HP 25, 
  - zawór antyskaŜeniowy typu EA  Ø 32 firmy Danfoss, 
  - wodomierz mokrobieŜny hybrydowy WS 4,0 Ø 25 f. Fila o wydajności nominalnej 4,0 m3/h, 
  - szafka wnękowa 20x30 cm na zaworach na instalacji wodociągowej - piony, 
 
 Instalacja kanalizacyjna ma być wyposaŜona w typową armaturę:  
   - rewizja Ø 75, Ø 100,  
   - rura wywiewna Ø 100,    
   - zawór napowietrzający Ø 50, Ø 75, 
   - wpust podłogowy Viega Ø 50, 
   - szafka wnękowa 20x30 cm na rewizji kanalizacyjnej - piony, 
 
2.3.   Izolacja termiczna 
 Izolację  ciepłochronną rurociągów  naleŜy wykonać  z otulin termoizolacyjnych: 
  - woda zimna w bruzdach i na ścianach  -   TERMAFLEX gr. 6 mm 
  
  - woda ciepła  na ścianach i bruzdach -   TERMAFLEX gr. 13 mm 
 
  - otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
      wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
 
2.4.   Przybory kanalizacyjne i urządzenia 
 
 - miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montaŜowym GEBERIT  UNIFIX, 
 - umywalka fajansowa z półpostumentem KOŁO-NOVA  L=55 x 43 cm, 
 - zlewozmywak dwukomorowy zestali nierdzewnej, 
 - zlewozmywak jednokomorowy zestali nierdzewnej, 
 - bidet wiszący KOŁO-APLAUZ na elemencie montaŜowym GEBERIT  UNIFIX, 
 - pisuar KOŁO-NOVA na elemencie montaŜowym GEBERIT  UNIFIX, 
 - zlew emaliowany-schowek porządkowy, 
 - wpust podłogowy VIEGA Ø 50, 
 - rura wywiewna na pion z PVC 100 lub dachówka z kominkiem wentylacyjnym, 
 - rewizja kanalizacyjna z PVC 110, 
 - zawór napowietrzający DURGO  50, 75 
 
  
           III. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
tuŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 - komplet narzędzi instalacyjnych 
 
    IV. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury 
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Kształtki 
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieszyszczenia. 
 
4.2. Elementy wyposaŜenia 
 
Transport elementów wyposaŜenia do " białego montaŜu " powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposaŜenia przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3. Armatura 
 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
   Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, poniewaŜ 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. 
 
   V. WYKONANIE   ROBÓT 
 
5.1. MontaŜ rurociągów 
 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów ( np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru ). 
Przed zamontowaniem naleŜy 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 uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
 - wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
 - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 - załoŜenie tulei ochronnych, 
 - ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 - wykonanie połączeń, 
 - ułoŜenie rur kanalizacyjnych,  
 - wykonanie połączeń, 
 - na pionie kanalizacyjnym zamontować rewizje i rurę wywiewną, 
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na kaŜdą kondygnację musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. 
Wykonaną instalację naleŜy zaizolować. 
 
5.2. MontaŜ armatury i urządzeń sanitarnych 
 
MontaŜ armatury i urządzeń sanitarnych 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. 
Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla 
kaŜdego zładu oddzielnie. 
 - z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokółem 
odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 

VI. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót  związanych z wykonaniem instalacji wod - kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 



Instalacja wod - kan.,  - Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni  w Śmiglu 
 
 

 
8 

naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
    VII. OBMIAR   ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest metr wykonanej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 1 
komplet montowanych urządzeń o określonej średnicy. Obmiaru dokonuje się na budowie w 
obecności Inspektora Nadzoru.  
 
    VIII.  ODBIÓR   ROBÓT 
 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
"Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
 - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ) 
 - ściany w miejscach ustawienia urządzeń 
 - bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z projektem 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót  i  elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji wodociągowo kanalizacyjnej. 
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 ), 
 - protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
 - protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
 - zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w  
         Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 - protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 - aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  
         uzupełnienia ), 
 - protokóły badań szczelności instalacji, 
 
    IX. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
     X. PRZEPISY   ZWIĄZANE 
 
10.1 Przepisy związane 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
Aprobaty techniczne, 
Obowiązujące Polskie Normy, BranŜowe: 
 
Sieci i instalacje wodociągowe: 
 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  
   badania przy odbiorze. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
   odbiorze. 
BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie 
   wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 
 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
   wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
   pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 
 
Sieci i instalacje kanalizacyjne: 
 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
   odbiorze. 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-64/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalacja wod - kan.,  - Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni  w Śmiglu 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 


