
               

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

 ST 01/2016 

INSTALACJE  SANITARNE: WODNO -KANALIZACYJNE  , C.O.      

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV)        

Grupa robót – 45.30.00.00-1 – Roboty instalacyjne w budynkach  Klasa robót – 45.33.00.00-9 – 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kategorie robót  45.33.20.00-3 – Roboty w 

instalacyjne wodne i kanalizacyjne        
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

sanitarnych wodnokanalizacyjnych przy realizacji projektu pn.: „Modernizacja wewnętrznych 

instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych . centralnego ogrzewania i podgrzania wody 

technologicznej a obiekcie basenu w Śremie”  

63-100 Śrem ul. Staszica 1 a 

1.2 Zakres stosowania ST   Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy wykonaniu robót  wymienionych w   p.1.3.   

1.3.Zakres robót objętych ST.   

1 Instalacja wodociągowa 2 Instalacja kanalizacyjna 3 Instalacja c.o. 4 Instalacja podgrzania wody 

technologicznej 

Ilość i sposób wykonania robót instalacyjnych określono w projekcie technicznym i przedmiarze robót 

do wykonania będącym integralna częścią projektu.   

1.4. Określenia podstawowe.   

Określenia  podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.   



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   

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

projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.   2. Materiały   

Zgodnie z: - opisem i rysunkami projektu  - zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu . - 

nakładami  KNR ,KNNR dotyczącymi wykonania robót sanitarnych.   

3. Sprzęt   

Zgodnie z nakładami KNR i KNNR dla poszczególnych asortymentów robót.          
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4 Zasady wykonywania robót instalacyjno-montażowych   

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w projekcie budowlanym .  

Przedmiotem odbioru umownego są te instalacje sanitarne, które wyodrębniono jako oddzielne 

składniki sanitariatów w budynku SR w Jeleniej Górze. Wymagania ogólne. 1. Przewody wodociągowe 

, kanalizacyjne i  wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 2. W przypadku prowadzenia 

przewodów po ścianach zewnętrznych należy zabezpieczyć /zaizolować/ je przed  ewentualnym 

przemarzaniem i wykraplaniem pary wodnej. 3. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone 

wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń. W których temperatura nie spada poniżej 00C 

powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości , aby odległość od powierzchni podłogi do 

wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 30 cm. Przy stosowaniu rur PVC głębokość ta nie powinna 

być mniejsza od 50 cm.      Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą 

podłogą na podłożu betonowym. 4. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane 

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

między rurociągiem a  tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 5. 

Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 

równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość odwodnienia instalacji  w 

jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty 

czerpalne. 6. Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w 

obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów 

odcinających odgałęzienia. 7. Przewody w bruzdach powinny mieć izolacje cieplną oraz powietrzną 

nie mniejszą niż 2 cm, Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. 

Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu  odbioru częściowego instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej i ciepłej wody. 8. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne z rur PVC i innych tworzyw 

sztucznych o podobnych właściwościach powinny być: - prowadzone w odległości min. 10 cm od 

rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 

cm, należy stosować izolację cieplną. Przewody należy izolować w przypadku, gdy działanie 

dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej 

30 0C w przewodach wodociągowych i 450C w przewodach kanalizacyjnych. 9. Nie wolno prowadzić 

przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 

Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny 

wynosić 10 cm. 10.  Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy 

punktach poboru wody 11.  Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z 



siecią przewodów zasilanych w innych źródeł i bezpośrednie połączenie wodne przewodów 

wodociągowych z przyborami sanitarnymi. 12. Zastosowane wyposażenie to : - stelaż podtynkowy 

typu GEBERIT o wym. 112x50x12 - miski ustępowe wiszące  - bidet wiszący ze stelażem podtynkowym  

- deska sedesowa twarda - umywalka porcelanowa nablatowa - baterie stojące z głowica ceramiczna  

- umywalka porcelanowa                                                                                            -  23 szt 

- półnoga  do umywalki porcelanowa                                                                       -  22 szt 

- miska ustępowa porcelanowa systemu Geberit                                                   - 15 szt 

- sedes                                                                                                                             - 15 szt 

-zlewozmywak dwukomorowy ze stali kwasoodpornej                                         -    1 szt 

- pisuar porcelanowy                                                                                                     -   1 szt 

- prysznic basenowy  z czasowym wypływem                                                           - 13 szt 

- prysznic                                                                                                                          -   5 szt 

-prysznic ślimakowy                                                                                                       -   2 szt 

- wpust podłogowy DN 50 ze stali kwasoodpornej                                                  - 47 szt 

- wpust przybasenowy (odwodnienie liniowe) DN 50 ze stali kwasoodpornej   - 34 szt 

- prysznic ratunkowy (pomieszczenie dezynfekcji)                                                   -   1 szt 

- kuweta do moczenia stóp                                                                                           -   2 szt 
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  5 Instalacja kanalizacyjna.   

Montaż przewodów kanalizacyjnych. Minimalne  średnice poziomych i pionowych przewodów 

spustowych i podejść podano w dokumentacji technicznej. 1. Najmniejsze dopuszczalne spadki  

poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą: - dla przewodu średnicy 100 mm  - 2,5 %, -      „                               

150 mm  - 1,5 %, -      „                               200 mm  - 1,0%. Dopuszczalne odchylenia od spadków 

poziomych , założonych w projekcie mogą wynosić rozstaw 

uchwytów , podsypki, sposoby czyszczenia/ rewizje/ , trasę przebiegu przewodów  i wentylację 

podaje projekt techniczny. Montaż armatury. 1. Armatura stosowana w instalacja wodociągowych 

powinna odpowiadać warunkom pracy(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. W przypadkach 

koniecznych dokumentacja podaje konieczność stosowania armatury specjalnej. 2. Zawory 

przelotowe z kurkiem spustowym należy instalować w najniższych punktach instalacji oraz na każdym 

pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 3. Jeżeli 

w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury 

czerpalnej powinna być następująca: a/ zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do 

umywalek, zmywaków, zlewozmywaków – 0,25 do 35 cm nad przyborem, licząc od górnej krawędzi 

przedniej przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego. 4. Do baterii i zaworów 



czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne , ograniczające rozchodzenie się hałasu i 

drgań powodowanych działaniem tej armatury.   

 

- rura PVC fi 40                                                               -   11,30 mb 

- rura PVC fi 50                                                               - 183,00 mb 

- rura PVC fi 75                                                               - 118,40 mb 

- rura PVC fi 110                                                             - 162,30 mb 

- rura PVC fi 160                                                            -   44,80 mb 

- rura PVC fi 250                                                             -   46,95 mb 

Rury montowane na zewnątrz budynku oraz w posadzce podbasenia należy  stosować SN 8 lite 

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy skontrolować :  
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6  Instalacja wodociągowa 

-użycie właściwych  materiałów i elementów urządzenia, - prawidłowość wykonania połączeń, - 

wielkość spadków przewodów, - odległości przewodów względem siebie  i od przegród budowlanych, 

- prawidłowość wykonania odpowietrzenia, - prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz 

odległości między podporami, - prawidłowość  ustawienia wydłużek i armatury, - prawidłowość 

przeprowadzenia wstępnej regulacji, - prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych - 

szczelność instalacji kanalizacyjnej w temperaturze powyżej 0 0C; a/ podejścia i przewody spustowe 

/piony/ kanalizacji ścieków  w czasie swobodnego  przepływu przez nie wody poprzez oględziny b/ 

kanalizacyjne przewody odpływowe /poziomy/ sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. - zgodność wykonania instalacji z 

dokumentacją techniczną. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i 

kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji.  

- rura ( PP, PB, PEX )fi 16                                    - 183,70 mb 

- rura ( PP, PB, PEX ) fi 20                                    - 127,40 mb 

- rura ( PP, PB, PEX ) fi 25                                    - 119,40 mb 

- rura ( PP, PB, PEX ) fi 32                                    - 116,10 mb 

- rura ( PP, PB, PEX ) fi 40                                    -   63,40 mb 

- rura ( PP, PB, PEX ) fi 50                                    -     6,50 mb 

- rura ( PP, PB, PEX ) fi 63                                    -    35,00 mb    
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7  Instalacja P.Poż.     

- rura stalowa ocynkowana fi 25                                       - 32,60 mb 

- rura stalowa ocynkowana fi 32                                       -   6,00 mb 

- rura stalowa ocynkowana fi 40                                       - 10,10 mb 

- rura stalowa ocynkowana fi 50                                       - 21,00 mb 

- hydrant wewnętrzny 25H+G 1050-B-30                        -   6       szt 
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8 Centralne ogrzewanie 

- rura  ( PP, PB, PEX ) fi 16                                                   - 80,70 mb 

- rura ( PP, PB, PEX ) fi 20                                                    -   8,80 mb 

- rura ( PP, PB, PEX ) fi 25                                                    - 20,30 mb 

- rura ( PP, PB, PEX ) fi 32                                                    - 28,00 mb   

- grzejniki typu PURMO płytowe                                       -  18      szt 

- zawory grzejnikowe termostatyczne typu   Danfoss    - 18      szt 
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9 Podgrzanie wody technologicznej 

 

- rura PEX warstwowa  100 st. c. fi 50                              - 33,60 mb 

- rura PEX warstwowa 100 st. c. fi  63                              - 41,20 mb 

- rura PEX warstwowa 100 st. c. fi  75                              - 26,70 mb 

- pompa obiegowa  ALPHA2 15-50-130                            -   4      szt 

- pompa obiegowa MAGNA 50-100F                                 -   2      szt 

- pompa obiegowa MAGNA3 25-120                                 -   2      szt 



- wymiennik basenowy B-LINE B 1000                               -   1      szt 

10.Roboty demontażowe i montażowe związane z wymianą 5- ciu pionów ceramicznych na PVC w 

istniejących toaletach budynku basenowego  na parterze 

- demontaż pionów ceramicznych                                   - 75 mb 

- montaż pionów PVC fi 110                                              - 75 mb 

- demontaż misek ustępowych                                        -    5 kpl 

- demontaż umywalek                                                       -    5 kpl 

- montaż misek ustępowych                                             -    5 kpl 

- montaż umywalek                                                            -    5 kpl 

                                               

                                       

11. Kontrola jakości i odbiór robót   

Obiór końcowy robót:  - przy odbiorze końcowym robót należy przedłożyć protokóły  odbiorów 

częściowych  i prób szczelności -   skontrolować spełnienie wyżej wymienionych wymagań odnośnie 

każdej z  instalacji tj. wodociągowej , kanalizacyjnej, ppoż., wentylacji itd.   

12. Przepisy związane   

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-81/B-

10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

EN 1046:1993 Przewody i kanały z tworzyw sztucznych. Przewody zewnętrzne. Praktyczne zalecenia 

dla instalacji podziemnych i nadziemnych. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, 

przewodów i kształtek wentylacyjnych PN-90/M-75005 Armatura centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania. PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych  i 

użyteczności publicznej. Wytyczne stosowania  i projektowania „ Wewnętrzne instalacje 

wodociągowe  i grzewcze z rur miedzianych” COBRTI  „INSTAL” 1994.   

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania...Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.   
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13. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe  Arkady. Przepisy BHP przy robotach sanitarnych. 


