SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
– WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
(45332200-5)
KODY CPV:
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej w związku z „Budową budynku gminnego
przedszkola oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji wodociągowych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości
materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania
instalacji oraz ich odbiorów.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót i instalacji:
· Roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian i stropów,
osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów
· Instalacji wody zimnej
· Instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
· Montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody
· Montaż armatury.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR) i postanowieniami kontraktu.
· Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i
urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez
ludzi.
· Wewnętrzna instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za wejściem wodociągu do budynku,
· Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na
zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
· Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
· Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
· Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne
zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).
· Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przepływem wody w instalacji wodociągowej.
· Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.
Wykonana instalacja powinna spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:
· bezpieczeństwa konstrukcji

· bezpieczeństwa pożarowego
· bezpieczeństwa użytkowania
· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
· ochrony przed hałasem i drganiami
· oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem ewentualnych
odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a
także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto instalacja powinna być wykonana, przy wzięciu pod
uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego
użytkowania. Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione
innymi równorzędnymi o parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie. Na zamianę należy uzyskać
akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Instalacje wykonać
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych.
2.l. Przewody
Rozprowadzenie wody do poszczególnych pomieszczeń sanitarnych projektuje się z rur PE-RT/Al/PE-RT. Rury
i kształtki muszą być dopuszczone odpowiednią aprobatą i wykonane zgodnie z DIN 8077/78. Przewody należy
prowadzić w przestrzeni stropów podwieszonych, szachtach oraz w bruzdach ściennych i posadzce do
poszczególnych przyborów. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji powinny
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje
dopuszczające je do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL.
2.2. Izolacja
Wejście wodociągu do budynku należy wykonać, jako wodo i gazoszczelne. Instalacja wody zimnej
zabezpieczona przeciw roszeniu otulinami z folią do montażu podtynkowego (gr. 6mm). Grubości izolacji
instalacji c.w.u. i cyrkulacji muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (stan prawny 1 styczeń 2014r.)
Minimalna grubość izolacji cieplnej:
Lp.
1
2
3

Średnica rurociągu
Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

4
5

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub
stropy, skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami
różnych użytkowników

6

Grubość izolacji
20 mm
30 mm
Równa średnicy
wewnętrznej rury
100 mm
1/2 wymagań
z poz. 1-4
1/2 wymagań
z poz. 1-4

2.3. Armatura
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową.
· Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich
normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 9.1. niniejszej specyfikacji.
· Armatura czerpalna standardowa jednouchwytowa oraz dla niepełnosprawnych.
· zawory antyskażeniowe EA291NF i BABM
· wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej
· zasobnik c.w.u. o pojemności 500 dm3
· zawory kulowe mufowe
maksymalne ciśnienie robocze 1,0MPa
maksymalna temperatura robocza 110°C

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armatura sieci wodociągowej
(armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki określone w następujących normach:
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.
2.4. Dokumentacja
Rury i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadać
aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.
2.5. Składowanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do
kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawcę.
2.6.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka
miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie
ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do
wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm,
grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i
1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.
2.6.2. Składowanie armatury
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach
składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
2.7. Zabezpieczenia ppoż.
Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się o odporności ogniowej
równej odporności ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiałów posiadających Certyfikat Zgodności oraz
Aprobatę Techniczną. Izolacje cieplne rurociągów należy wykonać w sposób nierozprzestrzeniający ognia.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest do używania jedynie
z 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. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym
zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego
do strefy montażowej.
3.2. Sprzęt wymagany do wykonania robót montażowych.
Instalacje rurowe wykonane z rur PE-RT/Al/PE-RT wykonać należy przy użyciu sprzętu firmowego zalecanego
przez producenta rur, przy użyciu firmowych zaciskarek. Rury ciąć należy przecinakami krążkowymi
firmowymi.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiałów.
4.2.1. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek
należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2.2. Armatura
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio
sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 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, armatury,
przyborów i innego wyposażenia pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy:
· wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i
podwieszenia,
· wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,
· wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.
5.3. Roboty montażowe
Po wykonaniu czynności przygotowawczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu
rur, kształtek i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach
(natynkowe), w szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych.
Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. Tuleje ochronne
powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu:
· co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową,
· co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop,
oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a przy przejściu przez
strop powinny wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. W tulejach
ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. Przewody wodociągowe z rur PP powinny być
prowadzone:
· poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10cm,
· poniżej przewodów gazowych
· w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.
5.3.1. Montaż rurociągów
Rury typu PE-RT/Al./PE-RT łączyć należy za pomocą złączek zaciskowych przy użyciu zaciskarek ręcznych lub
elektrycznych. Program złączek obejmuje zarówno proste złączki zaciskowe, jak i złączki i kształtki zaciskowe z
gwintami. Wykonując połączenia gwintowane z innymi elementami instalacji należy stosować dodatkowe
uszczelnienia w postaci taśm teflonowych lub konopii. Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan
łączonych elementów. Przewody muszą być szczelne oraz nieskorodowane. Po ucięciu rury nożycami lub
obcinakiem należy skalibrować koniec rury za pomocą kalibratora odpowiedniej średnicy w celu zfazowania
wewnętrznej krawędzi końca rury. Wsunąć do oporu rurę w złączkę. Głębokość wsunięcia rury sprawdzić przez

otwory w metalowej tulei zaciskowej. Pojawienie się rury w otworze kontrolnym świadczy o wsunięciu rury w
złączkę na wymaganą głębokość. Zacisk złącza wykonać przy użyciu specjalnych narzędzi zaciskowych.
Rozsunąć szczęki zaciskowe i nałożyć je na złączkę. Szczęki zaciskowe w całości umieścić na metalowej tulei
złączki prostopadle do osi rury. Proces zaciskania przeprowadzić aż do momentu, gdy szczęki zaciskowe
zamkną się całkowicie. Całkowite zamknięcie szczęk zaciskowych jest warunkiem uzyskania prawidłowego
połączenia. Po wykonaniu połączenia otworzyć szczęki zaciskowej zdjąć je z trwale zaciśniętego złącza.
Przewody instalacyjne systemu PE-RT/Al./PE-RT należy montować w sposób uniemożliwiający ich
mechaniczne bądź termiczne uszkodzenie. Układając przewody systemu PE-RT/Al./PE-RT, należy wziąć pod
uwagę ich zmianę długości pod wpływem zmiany temperatury. Optymalnym rozwiązaniem likwidującym skutki
wydłużalności rur jest montaż instalacji w bruzdach ściennych lub posadzkach. Jest to szczególnie zalecany
sposób rozprowadzenia instalacji. Przewody należy wówczas prowadzić w otulinach izolacyjnych. W przypadku
średnic dn14, dn16 możemy rurę łączyć z kształtką gwintowaną na zacisk bez specjalnych narzędzi. Na
specjalnie przygotowaną końcówkę rury nakładamy nakrętkę. Następnie rurę wprowadzamy na tuleję
podporową złączki. Zaciskamy poprzez dokręcenie nakrętki. Tuleja podporowa zostaje przy tym mocno
złączona z rurą. Użycie oleju lub smaru silikonowego ułatwia włożenie rury w złączkę. Wskazówki ogólne
montażu: Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C. Połączenia zaprasowywane są
traktowane jako nierozłączne w związku z czym można je zalewać betonem. Złączki montowane pod tynkiem
należy owinąć folią polietylenową lub papierem falistym. Przy instalowaniu rur należy pamiętać o tym, aby nie
pozostawiać wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców
odpowietrzających i spustowych. Rury powinny być instalowane w taki sposób, aby uniemożliwić ich
mechaniczne lub termiczne uszkodzenie. W pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak klatki schodowe,
korytarze, piwnice itp. rury muszą być obudowane w trwały sposób. W pomieszczeniach rury muszą być
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, działaniem promieniowania cieplnego od elementów o
wysokiej temperaturze, działaniem promieniowania UV i otwartego płomienia. Minimalna temperatura montażu
nie powinna być mniejsza niż -10°C z wyłączeniem elementów zaprasowywanych, które można montować w
temperaturach dodatnich. Rury z tworzyw sztucznych należy montować w ścianach, pod tynkiem lub obudować,
zapewniając obudowę ognioochronną jak dla ścian.
5.3.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe)
Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) należy zabezpieczyć przed
wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez zastosowanie właściwych uchwytów i
podpór. W przypadku ciepłej wody należy zastosować kompensację wydłużeń termicznych (w przypadku braku
możliwości zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, aby ich maksymalne
odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację.
5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających
odgałęzienia.
5.3.3. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych (w
szlichcie betonowej)
Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach podłogowych należy
układać, w miarę możliwości, prostopadle lub równolegle do krawędzi przegród. Trasy przewodów należy
zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej.
5.3.4. Połączenia rur i kształtek
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. Połączenia rur i
kształtek należy wykonać jako połączenie zgrzewane (polifuzja termiczna), kołnierzowe, lub za pomocą
łączników przejściowych, zaciskowych oraz łączników z gwintami mosiężnymi.
5.3.5. Połączenia z armaturą
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań aktualnych norm. Armaturę na przewodach należy tak
instalować, aby kierunek przepływu wody w przewodzie był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy
również wodomierza). Powinna ona być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych. Armatura
spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji umożliwiając jej opróżnienie z wody.
Powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód

ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą
lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać
przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.
5.3.6. Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody
należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja
uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się
rur.
5.4. Próby odbiory i uruchomienie instalacji.
Instalacja przed zakryciem bruzd i 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.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych". Są to badania wstępne polegające na
pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej
instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie
spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 11 godzin,
jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara,
przystępuje się do badania głównego.
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz
spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób
prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw
sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i
WTWiO. Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest
brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy
ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy
dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 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.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót:
· długość rurociągów mierzy się w wzdłuż ich osi
· armaturę łączoną na gwint i łączniki liczy się z podziałem na rodzaj i średnicę króćców
· do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń
· zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach
· urządzenia dzieli się ze względu na ich przeznaczenie i rodzaj
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót jest :
· m3 - stabilizacja przekopów, podsypka pod przewody, ręczne przebicia przez stropy i ściany,
wykucie wnęk i bruzd
· km – roboty pomiarowe

· kpl, szt – montaż armatury, urządzeń, prób szczelności
· m - montaż rur;
· m2 – izolacja z mat
· złącze - montaż kształtek
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Odbiór częściowy
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe:
· przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów).
· z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność
robót i elementów do prawidłowego montażu.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania
robót
· dziennik budowy
· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
8.2. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Po
przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
technicznego instalacji wodociągowej w budynku.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
· zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,
· instalację wypłukano, napełniono i odpowietrzono,
· dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
· zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową zapewniającą uzyskanie
założonych parametrów,
· zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt pracy instalacji
i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
· projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w
czasie budowy),
· dziennik budowy,
· potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę i
przepisami,
· obmiary powykonawcze,
· protokoły odbiorów technicznych, częściowych,
· protokoły wykonanych badań odbiorczych,
· dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje,
· dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
· instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
· instrukcję obsługi instalacji
W ramach odbioru końcowego należy:
· sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
· sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach
ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstwa,
· sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,
· sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
· uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
· PN-89/M-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (klasyfikacja ciśnienia i temperatur
dla armatury przemysłowej i rurociągów
· PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
· BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania
· BN-72/8976-52 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne
· PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
· PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
· PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
· PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników
· PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
9.2. Inne dokumenty
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo
Ogólne.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II –
Instalacje sanitarne i przemysłowe.
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań
technicznych COBRTI INSTAL.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robót .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJA
WODOCIĄGOWA HYDRANTOWA
(CPV 45332200)
KODY CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
wewnętrznej instalacji hydrantowej w związku z „Budową budynku gminnego przedszkola oddziałowego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą”.
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 obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania wewnętrznej
instalacji hydrantowej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat
technicznych.
Zakres prac:
•
ułożenie rur stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowej oraz PE-HD ułożonych w gruncie,
•
montaż zaworów hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem,
•
montaż uzbrojenia instalacji hydrantowej,
•
próby szczelności instalacji hydrantowej,
•
płukanie instalacji hydrantowej,
Roboty budowlane towarzyszące: wykucie bruzd ściennych, otworów, roboty odtworzeniowe.
.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.
Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno – użytkową.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana ze źródła,
zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych
pobiera się wodę do gaszenia pożaru.
Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów wodociągowych, majce
zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Hydrant posiada zawór i złącze do węża.
Uzbrojenie instalacji hydrantowej – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i
eksploatację instalacji.
Zawór hydrantowy – zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wyposażony
w nasadę pożarniczą umożliwiając podłączenie węży pożarniczych.
Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i z
prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacji wodociągowej.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe". 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 co najmniej nie gorszych
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.
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST IS „Wymagania
ogólne" pkt. 2. Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami
łub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być
wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
•
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
•
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które
spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI HYDRANTOWEJ.
Rury przewodowe wodociągowe
Przewody:
•
Rura stalowa ocynkowana PN 16,
•
Rura PE-HD PN16,
Armatura, osprzęt
•
Zawory odcinające PN 16,
•
Zawór zwrotny antyskażeniowy PN 16,
•
Hydranty wewnętrzne w szafkach z wężem półsztywnym L= 20,0 m,
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne".
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH.
•
•
•

Samochód dostawczy do 0,9t,
Spawarka elektryczna wirująca 500A,
Wyciąg jednomasztowy elektryczny,

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynów na plac budowy.
4.2. 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.
•
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania
wagonu.
•
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać,
•
Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
•
Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się
krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
•
Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w
skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
•
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów.
•
Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umową.
•
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji robót i ich harmonogram,
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy
Branżowe.
5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej.
•
wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,
•
wykonanie przekuć przez przegrody
5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI
W zakresie robót budowlanych towarzyszących robotom instalacyjnym, należy wykonać:
•
wykucia otworów niezbędnych do montażu instalacji hydrantowej,

•
po zakończeniu montażu rur i pozytywnych próbach ciśnieniowych, zamurowanie bruzd ściennych oraz
przygotowanie powierzchni do malowania,
Roboty montażowe instalacji hydrantowej
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie
większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany
jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach
budowlanych.
Przewody układać w bruzdach ściennych lub w stropie podwieszonym.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próby szczelności przewody należy przepłukać używając do tego celu
wodę z wodociągu. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
były łatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie,
temperatura) danej instalacji. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach
ochronnych. Mają one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm – dla rur stalowych,
o 2 cm – dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych
miejscach nie należy łączyć rur. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać
jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. Hydranty wewnętrzne lokalizować zgodnie z projektem
budowlanym. Zawory powinny być umieszczone na wysokości 1,35 m + 0,05 m od poziomu podłogi. Nasada
tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian
lub obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego wg PN–M–51151:1987 o wielkości
zgodnej z wielkościami nasady klucza do łączników wg PN–M–51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem
powinna być dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Ciśnienie przy zaworze hydrantowym nie
może być mniejsze niż 0,2 MPa, przy czym pomiaru ciśnienia należy dokonać przy czynnym hydrancie.
5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ.
Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA.
Kontrola związana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robót zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogólnymi.
Kontrola jakości robót będących tematem niniejszej specyfikacji, powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały
spełnione.
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami
i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
•
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową w zakresie porównania wykonywanych bądź już
wykonanych robót oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów,
•
badanie materiałów przeznaczonych do montażu poprzez porównanie ich cech z wymaganiami
dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentów określających jakość materiałów i porównanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne,
•
badanie prawidłowości zamontowania armatury w tym zaworów hydrantowych oraz prawidłowości ich
zadziałania,
•
kontrola stanu podparć i podwieszeń rurociągów,
•
badanie szczelności: w czasie trwania próby szczelności,
•
badanie jakości przeprowadzonych prac antykorozyjnych rurociągów,
6.2. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za
szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą.
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń.
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie
wymaganych warunków.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji OST.
7.2. SZCZEGÓLOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Jednostka obmiarowa:
•
m – > dla robót związanych z przewodami, izolacjami
•
sztuka – > dla elementów (armatura, itp.) i urządzeń.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realnie na terenie budowy.
8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. OGÓLNE ZASADY.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiorowi końcowemu wg PN–81/13–10725 [11] i PN–91/13–10728 [13] 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-81/1310725 [111),
•
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 protokołu, 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 działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. Przy
odbiorze instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:
•
Dokumentacja powykonawcza,
•
Dziennik budowy,
•
Atesty i zaświadczenia,
•
Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót
budowlanych zostały zakryte,
•
Protokoły prób szczelności przewodów instalacji,
•
Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
•
Świadectwa badań jakości wody.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. NORMY.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY
1
PN-98/1-1-74200
2
PN-13-02863:1997
+ Az1:2001
3
PN-13-02865: 1997
+Apl
4
PN-ISO 4064-1:1997
5
6
7
8

PN-ISO
4064-2
+Ad1:1997
PN-EN 1074-6:2009

10

PN-85/M-75002
PN-EN
ISO
9000:2006
PN-EN
ISO
9001:2009
+ AC:2009
PN-EN 1717:2003

11
12
13

PN-H-04419:1977
PN-13-02861:1994
PN-ISO 7858-3:1997

9

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć
wodociągowa przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 6:
Hydranty
Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania
Systemy zarządzania jakości. Podstawy i terminologia
Systemy zarządzania jakością. Wymagania
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu
Próba szczelności rur metalowych
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Suche piony
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKÓW
PN-92/13-01707
Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-13-10720
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych
PN-ISO 4064-3:1997
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badań i wyposażenie
PN-ISO 7858-1:1997
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze Sprzężone. Wymagania
PN-ISO 7858-2:1997
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne
PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych
PN-B-10720:1998
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/M-54870
Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika
PN-88/M-54907
Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika
PN-88/M-54909
Łączniki kołnierzowe do wodomierzy
PN-88/M-75179
Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe
PN-89/M-75220
Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe
PN-76/B-02440
Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
PN-B-01706
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-88/M-54911
Wodomierze hydrantowe
PN-1/B-10700.02
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez inne
normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być uzgodniony między
współpracującymi stronami (np. dostawca – odbiorca). Więcej na ten temat można przeczytać w Czasopiśmie
Normalizacja 6/2001, w artykule mgr Urszuli Teper pt. „Wycofywanie norm w systemie normalizacji

dobrowolnej":... W normalizacji, u której podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji
normy nie należy wiązać z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej. [..] Zbiór norm wycofanych nie jest
bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane [...J. Normy wycofane tym różnią się od norm
aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania – z punktu widzenia postępu naukowo –technicznego
– jednak rozwiązania te nie są błędne.
9.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE.
•
•
•

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
– WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I
TECHNOLOGICZNEJ (45332300-6)
KODY CPV:
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej w związku z „Budową
budynku gminnego przedszkola oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji kanalizacji
sanitarnej. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w
zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:
· roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian i
stropów, osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów
· montażu przewodów i kształtek PVC;
· montażu rur osłonowych
· montażu rur wywiewnych
· montażu syfonów z tworzywa sztucznego
· montażu czyszczaków z PVC kanalizacyjnych,
· Montażu wyposażenia sanitarnego (biały montaż).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
· Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej
· podejście - przewód łączący przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odpływowym
· pion (przewód spustowy) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych do
przewodu odpływowego
· poziom (przewód odpływowy) - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.
· przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.
Wykonana instalacja powinna spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:
· bezpieczeństwa konstrukcji
· bezpieczeństwa pożarowego
· bezpieczeństwa użytkowania
· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
· ochrony przed hałasem i drganiami
· oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem ewentualnych

odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a
także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto instalacja powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w
sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania. Dobrane materiały, urządzenia i armatura
firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione innymi równorzędnymi o parametrach zgodnych z
przyjętymi w projekcie. Na zamianę należy uzyskać akceptacje inwestora. Wszystkie instalacje wodne muszą
być poddane próbie ciśnienia. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaż urządzeń
prowadzić wg wytycznych dostawców.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych
2.1. Kanalizacja sanitarna
Ścieki z poszczególnych przyborów sanitarnych w budynku zostaną odprowadzone rurociągami prowadzonymi
pod posadzką lub pod stropem piwnicy do sieci kanalizacji zewnętrznej. Kanalizacje sanitarna odprowadzająca
ścieki z węzłów sanitarnych wykonać z rur i kształtek PVC. Kanalizację prowadzoną pod posadzką,
odprowadzającą ścieki wykonać z rur PVC SN4. Przewody wentylacyjne pionów wyprowadzone ponad dach,
zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi. Na pionach czyszczaki z dostępem do nich poprzez otwory
rewizyjne w ścianach. Wejście rurociągów do budynku wykonane, jako wodo- i gazoszczelne. Przejścia
instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej równej odporności
ogniowej tego oddzielenia.
2.2. Dokumentacja
Rury i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadać
aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.
2.3. Składowanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do
kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawcę.
2.3.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając
przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym
podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób
składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone
odciąć, a końce rur sfasować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
2.3.2. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
2.3.3. Ceramika sanitarna
Ceramika sanitarna standardowa i dla dzieci w wieku przedszkolnym. Produkty optymalne stanowią podstawę
do określenia ewentualnych produktów równoważnych

2.4. Zabezpieczenia ppoż.
Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się o odporności ogniowej
równej odporności ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiałów posiadających Certyfikat Zgodności oraz
Aprobatę Techniczną.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest 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. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym
zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przy
obiektowego do strefy montażowej.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w
terminie przewidzianym kontraktem.
4.1. Transport materiałów.
4.1.1. Rury i kształtki
Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone pasami. Z
uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie zachować następujące
wymagania:
· przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C
· wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m
· rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami.
4.1.2. 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.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitarnej powinna być oznaczona w sposób trwały i widoczny. Punkty
na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i trójniku oraz należy wykonać wykopy ręczne wewnątrz
budynku.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 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, armatury,
przyborów i innego wyposażenia pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej należy:
· wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i przyborów,
· wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
· wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów
· wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów.
5.3. Roboty montażowe

Po wykonaniu czynności przygotowawczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu
rur, kształtek. Technologia budowy trasy rurociągów musi gwarantować utrzymanie kierunku i spadków
przewodów. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy
trasy od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki kolektora powinny być zgodne z
Dokumentacją Projektową. Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735.
Poziomy w wykopach posadowić na podsypce z piasku zwykłego grubości 15 cm z formowaniem łożyska na
rurę. Obsypkę i zasypkę rur wykonać piaskiem zwykłym bez grud i kamieni (max wielkość ziaren 20 mm).
Obsypkę wykonać warstwami o gr. do 1/3 średnicy rury (lub 0,1 ÷ 0,3 m) zagęszczając każdą warstwę. Zasypkę
wykonać warstwami grubości max 0,3 m z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Stopień
zagęszczenia zasypki powinien wynosić: I = 90% Proctor. Mechaniczne zagęszczanie piasku nad rurą można
rozpocząć dopiero wtedy gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 30 cm piasku.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu| i składowania. Rury należy układać zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/
za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej
nie może przekraczać + -20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie
może przekraczać + -1 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem - dotyczy to prac murarsko tynkarskich. Rury z PVC
można układać przy temperaturze powietrza od OoC do +30oC. Osie łączonych odcinków rur muszą się
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury
z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie
przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:
· przycinanie rur,
· ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie
powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy
przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny być podane przez producenta.
Rurociągi z PVC mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach (natynkowe), w szachtach, w bruzdach ścian
(podtynkowe) lub warstwach podłogowych. Wszystkie przejścia kanałów przez przegrody budowlane należy
prowadzić w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna
być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest
wykonana rura. Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej
przewodu:
· co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodę pionową,
· co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop,
oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a przy przejściu przez
ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur.
Piony kanalizacyjne należy mocować do ścian za pomocą uchwytów stosując minimum 2 uchwyty na
kondygnację. Na pionach należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne zapewniając dla nich dostęp przez
obudowę przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Odpowietrzenie kanalizacji wykonać
przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach oraz za pomocą systemowych zaworów napowietrzających.
5.4. Podłączenia przyborów
Przed przystąpieniem do montażu przyborów należy dokonać oględzin powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań aktualnych norm.
Montowane przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy wyposażyć w indywidualne syfony.
Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu podczas spływu
wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń.

5.5. Próby odbiory i uruchomienie instalacji.
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację w czasie
swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. Po dokonaniu
odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
W trakcie montażu rurociągów na bieżąco sprawdzać należy jakość złączy. Należy zwrócić szczególną uwagę na
sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając czystość wgłębienia kielicha, ścisłość
przylegania uszczelki do wgłębienia. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów,
w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:
- podejścia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie
swobodnego przepływu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na
szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
Przeprowadzić również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z
zapisami w dzienniku budowy i czy użyte materiały są zgodne z normami.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 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 wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową,
badania wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów,
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu
przed korozją.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:
· m3 - stabilizacja przekopów, podsypka pod przewody, ręczne przebicia przez stropy i ściany,
wykucię wnęk i bruzd
· kpl, szt – montaż przyborów, kształtek, urządzeń i wyposażenia, prób szczelności
· m - montaż rur.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Odbiór robót zanikających
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który
dokonuje odbioru.
8.2. Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania
robót
· dziennik budowy
· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
8.3. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Po
przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
technicznego instalacji w budynku.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 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).
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
· PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu
· PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu
· PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu
· 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
· DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
· Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia
· Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane
rozporządzenia
· Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
· Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
· Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.
· Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
· Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
· Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i
powiązane rozporządzenia
9.2. Inne dokumenty
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje
sanitarne i przemysłowe.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robót .

SZCZEGÓŁOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJA
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (45331100-7)
KODY CPV:
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących wykonania instalacji centralnego ogrzewania w związku z „Budową budynku gminnego
przedszkola oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji centralnego
ogrzewania. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań
w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich
odbiorów.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:
roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian i stropów,
osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów
Montaż rurociągów z rur polietylenowych wielowarstwowych.
Montaż rozdzielaczy ogrzewania podłogowego oraz automatyki.
Montaż zaworów regulacyjnych.
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
Instalacja ogrzewcza wodna
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z
armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej
sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej
Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy
źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczeń.
Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody,
napełniający instalację ogrzewczą wodną.
Źródło ciepła
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.
Ciśnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w
żadnym jej punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie
instalacji.
Ciśnienie próbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20
°C.
Ciśnienie robocze urządzenia
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z
uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.
Temperatura robocza, trob
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
Średnica nominalna (DN lub „d”)
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
Nominalna grubość ścianki rury („e”)
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki
rury wyrażonej w milimetrach.
Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w
czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury
podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO).
Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy
w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego
może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50- letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym
jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować
ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe:
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. * W
podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie
powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm
zanurzenia stoika pomiarowego.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie
powinna być większa niż 400 kg/m³.
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. Odchylenie spoiny od linii
prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm całej długości spoiny w pomieszczeniu.
2. WYKONANIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
Montaż ogrzewania podłogowego
Izolacja brzegowa.
Izolacja brzegowa pełni rolę dylatacji pomiędzy posadzką a ścianami budynku. Zabezpiecza posadzkę przed
pękaniem w trakcie jej wysychania i późniejszej pracy. Dodatkowo stanowi również izolację cieplną
ograniczającą straty ciepła przez ściany boczne. Izolację wykonuje się z miękkiej taśmy brzegowej (polietylen
spieniony) o grubości 8 mm. Dodatkowo jest do niej przymocowana folia, którą wykłada się na płyty
styropianowe w celu uszczelnienia przestrzeni po- między izolacją brzegową a styropianem. Taśma brzegowa
musi być ułożona wzdłuż całego obwodu wewnętrznych ścian i wystawać nad konstrukcję podłogi.
Warstwa izolacyjna podłogi.
Podłoga w całym pomieszczeniu musi być wyłożona warstwą izolacji cieplnej. Dla pomieszczeń usytuowanych
nad pomieszczeniem ogrzewanym zalecana grubość warstwy styropianu wynosi 4- 5 cm. Ze względu na
wymaganą nośność podłogi izolację należy wykonywać z płyt styropianowych o wysokiej twardości EPS 100.
Folia polietylenowa.
Na warstwie izolacyjnej podłogi powinna być ułożona folia polietylenowa z naniesioną warstwą odblaskową
(metalizowaną) o grub. 0,2 mm. Folia ta nie powinna pełnić funkcji izolacji paroszczelnej czy
przeciwwilgociowej. Ma jedynie chronić izolację przed zamoczeniem w czasie wylewania betonu i zapobiegać
powstawaniu mostków termicznych. Na folii nadrukowana jest siatka o wymiarze 5 i 10 cm ułatwiająca montaż
wężownic z określonym w projekcie rozstawem. Folię należy układać "na zakładkę".
Mocowanie przewodów.
Mocowanie rur ogrzewania podłogowego wykonuje się za pomocą uchwytów wciskanych bezpośrednio w
warstwę izolacji (styropian). Ilość i rozstaw uchwytów dobrać tak, by zapewnione było sztywne mocowanie rur
do podłoża. Warstwa grzejna.\Grubość warstwy grzejnej (jastrychu) zależy od przewidywanych obciążeń występujących w danym pomieszczeniu. Ze względu na wymagany równomierny rozkład temperatury na
powierzchni podłogi warstwa ta nie może być cieńsza niż 6,5 cm. Grubość warstwy jastrychu nad rurą powinna
wynosić 5 cm. Do wykonania warstwy grzejnej zaleca się stosowanie jastrychu cementowego, który powinien
charakteryzować się uziarnieniem kruszywa nie większym niż 8 mm, ilością cementu 300 - 350 kg/m3,
stosunkiem wody do betonu 0,45 i wytrzymałością 22,5 N/mm2. W celu polepszenia płynności jastrychu i
dokładniejszego wypełnienia przestrzeni wokół rury zaleca się stosować środki uplastyczniające. Można
stosować wyłącznie dodatki, które nie wpływają nie- korzystnie na rury grzewcze.
Dylatacja płyty grzewczej.
Szczeliny dylatacyjne w płycie grzewczej należy stosować przy: -powierzchni płyty grzewczej przekraczającej
40 m2 długości boku płyty grzewczej powyżej 8 m (maks. stosunek boków 2: 1) -przejściach przez otwory, np.
drzwi-przy skomplikowanym, nieregularnym kształcie płyty grzewczej.
Dylatację należy prowadzić od warstwy izolacyjnej aż do wykładziny podłogi. Szczeliny dylatacyjne
wykonywać przy użyciu miękkiej taśmy brzegowej. Układając obwody grzewcze, należy unikać przejść rur
przez szczeliny dylatacyjne. Zaleca się, aby jedynie przewody przyłączeniowe krzyżowały się ze szczelina- mi
dylatacyjnymi. Przejścia przewodów przez dylatację należy wykonywać w rurach osłonowych o długości 50 cm.
Części zasilające wężownice ogrzewania podłogowego najpierw powinny do- chodzić do miejsc o największym
zapotrzebowaniu na ciepło, czyli np. do ścian zewnętrznych.
Warunki pracy ogrzewania podłogowego:
maksymalna temperatura wody zasilającej: 55°C

maksymalny spadek temperatury w obwodzie grzewczym: 10°C, prędkość przepływu wody: 0,1 - 0,6 m/s
maksymalna temperatura podłogi w łazience: 33°C
stosowane rozstawy rur: 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 m
minimalna odległość ułożenia wężownicy od ściany: 0,15 m.
W przypadku współpracy ogrzewania podłogowego z tradycyjną instalacją działającą na wysokich parametrach
pracy (np. 90/70°C) wymagane jest obniżenie temperatury wody zasilającej.
Rozdzielacze
Obwody grzewcze podłączać do rozdzielaczy zamontowanych w szafkach ściennych ( wkute w zewnętrzną
ścianę gr. 30cm).
Próba ciśnieniowa
Przed zabetonowaniem rur instalację należy poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 0,6 MPa w ciągu 24
godzin.
Rozruch ogrzewania podłogowego.
W czasie wylewania jastrychu rury muszą być pod ciśnieniem 0,3 MPa. Jeśli układ wypełniony jest wodą, to
musi być chroniony przed zamarznięciem. Wygrzewanie jastrychu można przeprowadzić po jego całkowitym
wyschnięciu w naturalnych warunkach (tj. po 21 - 28 dniach). Pierwsze rozgrzanie rozpoczyna się od
temperatury wody wynoszącej 25°C, którą należy utrzymywać przez 3 doby. Następnie temperaturę podwyższać
o 5°C na dobę aż do uzyskania temperatury maksymalnej
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inżyniera.
Do montażu rurociągów używa się narzędzi:
umożliwiających obcięcie rur (piły, nożyce itp.)
pomiarowych (linie, kątomierze itp.)
do wyznaczania cięcia (ołówki techniczne itp.)
do zgrzewania (zgrzewarki ręczne)
Do montażu zaworów regulacyjnych oraz zaworów grzejnikowych używa się narzędzi
umożliwiających obcięcie rur (piły, nożyce itp.)
pomiarowych (linie, kątomierze itp.)
do wyznaczania cięcia (ołówki techniczne itp.)
do wkręcania zaworów (klucze francuskie itp.)
Do montaży zaworów o połączeniach kołnierzowych używa się narzędzi:
umożliwiających obcięcie rur (piły, nożyce itp.)
pomiarowych (linie, kątomierze itp.)
do wyznaczania cięcia (ołówki techniczne itp.)
do skręcenia kołnierzy (klucze)
Do montażu grzejników używa się narzędzi:
umożliwiających zawieszenie uchwytów montażowych (wiertarki, klucze, śrubokręty itp.)
umożliwiających rozkręcenie i skręcenie żeber (klucze do grzejników)
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz
osób trzecich. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg
takowych istnieje dla konkretnego sprzętu).
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Elementy instalacji oraz rurociągi należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub linek.
Grzejniki należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub linek. Inne materiały czy
przedmioty, mogące w trakcie transportu przemieścić się i uszkodzić grzejniki, należy przymocować. Grzejniki
zabezpieczyć przed zawilgoceniem.

Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz osób trzecich. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji
środków transportu (jeżeli wymóg takowych istnieje dla konkretnego środka transportu).
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
6. ODBIÓR ROBÓT
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadków odcinków poziomych.
• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność
robót i elementów do prawidłowego montażu.
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów ),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania”.
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MONTAŻ POMP
CIEPŁA (45331100-7)
KODY CPV:
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących wykonania montażu pomp ciepła w związku z „Budową budynku gminnego przedszkola
oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiające i mające na celu montaż pompy ciepła. Przedmiotem
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i
sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:
roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia ścian i stropów,
osadzenie przepustów, wiercenie mechaniczne otworów
montaż zaworu nadmiarowo-upustowego i armatury odcinającej
montaż rur grzewczych z instalacją zamocowań
montaż pomp ciepła, bufora, zasobnika c.w.u., kotła szczytowego elektrycznego
montaż modułów grzewczych i armatury regulacyjnej i kontrolnej
próby ciśnieniowe i grzewcze
montaż układu sterowniczego
uruchomienie i regulacja układu
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
Instalacja ogrzewcza wodna
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z
armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej
sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej
Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy
źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczeń.
Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody,
napełniający instalację ogrzewczą wodną.
Źródło ciepła
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.

Ciśnienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w
żadnym jej punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie
instalacji.
Ciśnienie próbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20
°C.
Ciśnienie robocze urządzenia
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z
uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.
Temperatura robocza, trob
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
Średnica nominalna (DN lub „d”)
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
Nominalna grubość ścianki rury („e”)
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki
rury wyrażonej w milimetrach.
Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w
czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury
podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO).
Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy
w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego
może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50- letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym
jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować
ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Zestaw 2 pomp ciepła zostanie umieszczony w sąsiedztwie kotłowni. W celu wykonania fundamentów dla pomp
należy przy pomocy piły spalinowej wyciąć istniejące utwardzenie. Urobek wywieźć na wysypisko. Następnie
wykonać wykopy pod fundamenty pomp a urobek również wywieźć na wysypisko. W czasie wykonywania
robót ziemnych należy upewnić się czy nie występuje istniejące uzbrojenie podziemne, które może powodować
zagrożenie lub uniemożliwić wykonanie fundamentów. Fundamenty wykonać zgodnie warunkami podanymi w
projekcie budowlano- wykonawczym. Mocowanie pomp wykonać zgodnie i instrukcją montażową producenta
urządzeń. W ścianie zewnętrznej kotłowni należy za pomocą wiertnicy wykonać 2 otwory dla przeprowadzenia
rurociągu zasilającego i powrotnego. Rozmieszczenie otworów wg projektu technologicznego.
2. ROBOTY MONTAŻOWE TECHNOLOGICZNE
Pompę powietrze/woda o mocy 50 KW należy zainstalować pod przylegającą do kotłowni ścianą. Pompę
osadzić zgodnie z instrukcją producenta na fundamencie wykonanym przed jej montażem. Włączenie pompy
ciepła wykonać zgodnie z załączonych schematem technologicznym. Instalację łączącą należy wykonać z rur ze
stali węglowej łączonych kształtkami zaciskowymi. Do mocowania używać systemowych zamocowań np.
HILTI. Przejścia przez ścianę wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć te przejścia pod względem p. poż.
EI-60. Montaż pompy ciepła i modułów hydraulicznych prowadzić zgodnie z instrukcją montażową producenta.
Armaturę odcinającą i regulacyjną stosować na ciśnienie 0,6 MPa. Po zmontowaniu urządzeń i rurociągów
należy wykonać próby szczelności na ciśnienie 50% wyższe od roboczego. Następnie wykonać płukanie i
uruchomienie urządzeń. W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. Po
zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem

rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. W miejscach przejść
rurociągów przez przegrody budowlane nie wolno wykonywać. Żadnych połączeń. Wypełnienie powinno
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany
l. Przejścia przez przegrody określone, jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać w zależności od
ich średnicy zewnętrznej za pomocą: masy pęczniejącej lub osłon ogniochronnych. W części zewnętrznej
rurociągi i skraplacz należy zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez zastosowanie kabli grzewczych i
dodatkowo awaryjnie zasilanych za pomocą UPS na 2godz..
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inżyniera.
Do montażu rurociągów używa się narzędzi:
umożliwiających obcięcie rur (piły, nożyce itp.)
pomiarowych (linie, kątomierze itp.)
do wyznaczania cięcia (ołówki techniczne itp.)
do zgrzewania (zgrzewarki ręczne)
Do montażu zaworów regulacyjnych oraz zaworów grzejnikowych używa się narzędzi
umożliwiających obcięcie rur (piły, nożyce itp.)
pomiarowych (linie, kątomierze itp.)
do wyznaczania cięcia (ołówki techniczne itp.)
do wkręcania zaworów (klucze francuskie itp.)
Do montaży zaworów o połączeniach kołnierzowych używa się narzędzi:
umożliwiających obcięcie rur (piły, nożyce itp.)
pomiarowych (linie, kątomierze itp.)
do wyznaczania cięcia (ołówki techniczne itp.)
do skręcenia kołnierzy (klucze)
Do montażu grzejników używa się narzędzi:
umożliwiających zawieszenie uchwytów montażowych (wiertarki, klucze, śrubokręty itp.)
umożliwiających rozkręcenie i skręcenie żeber (klucze do grzejników)
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz
osób trzecich. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg
takowych istnieje dla konkretnego sprzętu).
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Elementy instalacji oraz rurociągi należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub linek.
Grzejniki należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub linek. Inne materiały czy
przedmioty, mogące w trakcie transportu przemieścić się i uszkodzić grzejniki, należy przymocować. Grzejniki
zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz osób trzecich. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji
środków transportu (jeżeli wymóg takowych istnieje dla konkretnego środka transportu).
5. 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 i
urządzeń 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 ponowne.
6. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom :-odbiorowi robót zanikających lub
ulegających zakryciu-odbiorowi częściowemu odbiorowi ostatecznemu odbiorowi pogwarancyjnemu. Odbioru
robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych Tom Instalacje sanitarne i przemysłowe" 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 uzupełniania 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 realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
•Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
•Protokoły badań szczelności instalacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690)
-PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania"
-PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".
-PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewańwodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania".
-PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".
-PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
-PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i badania".
-PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody"

SZCZEGÓŁOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY
IZOLACYJNE (45320000-6)
KODY CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących wykonania izolacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wodociągowej w związku z „Budową
budynku gminnego przedszkola oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu izolacji na instalacjach sanitarnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie
przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania izolacji oraz ich odbiorów.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem montażu izolacji termicznych na rurociagach:
instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowej
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów lub kanałów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty
przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia.
Izolacja właściwa – warstwa lub warstwy izolacji cieplnej, wykonana z materiału o odpowiednio małym
współczynniku przewodzenia ciepła.
Płaszcz ochronny – płaszcz z blachy lub twardego PVC, chroniący izolację właściwą przed niekorzystnymi
wpływami zewnętrznymi (uszkodzenie mechaniczne, zawilgocenie, itp.).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami
kontraktu.
Powierzchnia izolowana przed zakryciem powinna być oczyszczona z kurzu, brudu, tłuszczu i wody.
Prace izolacyjne powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia, powyżej 10°C.
Jeżeli stosowane są okrężne mocowania rur i ich zawieszeń, pomiędzy obejmą a izolacją należy umieścić
podkładkę zmniejszającą jednostkowy nacisk powierzchniowy.
Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. Po założeniu izolacji należy odczekać z ponownym
rozruchem instalacji co najmniej 24 godziny.
Jeżeli pracujemy z materiałem izolacyjnym zaopatrzonym w zamek zatrzaskowy, należy upewnić się, że
pomiędzy dwoma rzędami ząbków nie ma piasku lub brudu, który może uniemożliwić zamknięcie zamka.
Przy zakładaniu otulin izolacyjnych należy zawsze stosować pewien nacisk w kierunku materiału izolacyjnego
już zamontowanego. Pozwoli to uniknąć rozwarcia się spojonych końcówek w czasie rozruchu instalacji.
Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione innymi
równorzędnymi o parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie. Na zamianę należy uzyskać akceptacje
inwestora. Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Instalacje wykonać zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację
Inżyniera.
2.2. Izolacja rurociągu centralnego ogrzewania
Rurociągi odkryte biegnące pod sufitami lub na ścianach izolowane będą otulinami i kolanami z pianki
poliuretanowej pół-miękkiej i twardej w płaszczu PCV.
Za optymalne uważa się izolacje typu PUR. Spełniają one warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia ciepła,
oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest higieniczny HK/B/1867/01/2003
oraz aprobatę techniczną COBRTI „Instal” AT/2004-02-1413. Maksymalna temperatura pracy 135°C.
Rurociągi prowadzone w bruzdach do średnicy zewnętrznej 28mm izolowane będą otulinami z pianki
polietylenowej laminowanej folią PE. Spełniają one warunki DIN 52612 i 52613 w zakresie przewodzenia
ciepła, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest higieniczny
HK/B/1112/02/1998 oraz aprobatę techniczną COBRTI „Instal” AT/1999-02-0657-01. Temperatura pracy 80°C do +95°C.
Rurociągi prowadzone w bruzdach powyżej średnicy zewnętrznej 28mm izolowane będą otulinami z pianki
polietylenowej. Spełniają one warunki DIN 52612 i 52613 w zakresie przewodzenia ciepła, oraz zgodnie z PNB-02873 nie rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest higieniczny HK/B/1112/02/1998 oraz aprobatę techniczną
COBRTI „Instal” AT/1999-02-0657. Temperatura pracy -80°C do +95°C.
2.2. Grubość izolacji
Grubości izolacji stosować zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (stan prawny 1 styczeń 2014r.)
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST „Wymagania ogólne” (45000000-7) pkt 3.
Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w p.1.3 zobowiązany jest do używania jedynie
z 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. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym
zarówno przy wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego
do strefy montażowej.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z
technologii prowadzenia robót.
Do wykonania prac izolacyjnych używa się narzędzi:
umożliwiających obcięcie otulin (noże, nożyce itp.)
pomiarowych (linie, kątomierze itp.)
do wyznaczania i trasowania linii cięcia na otulinach oraz na arkuszach blachy (ołówki techniczne,
punktaki itp.)
umożliwiających obcięcie blach i drutu (nożyce do cięcia blachy, gilotyny itp.)
umożliwiających wyprofilowanie płaszcza i konstrukcji nośnych (młotki gumowe, młotki zwykłe,
obcęgi itp.)
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem.
Elementy izolacji należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub linek. Inne materiały
czy przedmioty, mogące w trakcie transportu przemieścić się i uszkodzić izolacje, należy przymocować.
Izolację zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz osób trzecich.
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg
takowych istnieje dla konkretnego środka transportu).
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.
Prace izolacyjne powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia, powyżej 10 C.
Powierzchnia izolowana przed zakryciem powinna być oczyszczona z kurzu, brudu, tłuszczu i wody.
Jeżeli stosowane są okrężne mocowania rur i ich zawieszeń, pomiędzy obejmą a izolacją należy umieścić
podkładkę zmniejszającą jednostkowy nacisk powierzchniowy.
Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. Po założeniu izolacji należy odczekać z ponownym
rozruchem instalacji co najmniej 24 godziny.
Jeżeli pracujemy z materiałem izolacyjnym zaopatrzonym w zamek zatrzaskowy, należy upewnić się, że
pomiędzy dwoma rzędami ząbków nie ma piasku lub brudu, który może uniemożliwić zamknięcie zamka.
Przy zakładaniu otulin izolacyjnych należy zawsze stosować pewien nacisk w kierunku materiału izolacyjnego
już zamontowanego. Pozwoli to uniknąć rozwarcia się spojonych końcówek w czasie rozruchu instalacji.
W przypadku izolowania wełną mineralną nie można dopuścić do jej zawilgocenia.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Odbiór materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania izolacji cieplnej
Zastosowane materiały lub wyroby izolacyjne powinny być identyfikowane na podstawie etykiety na
opakowaniu lub innego dokumentu bezpośrednio związanego z dostawą. Etykieta lub dokument związany z
dostawą powinny zawierać co najmniej:
nazwę i znak producenta
nazwę i typ wyrobu – materiału izolacyjnego
numer partii i datę produkcji
znak kontroli jakości producenta
Do każdej dostawy materiałów lub wyrobów izolacyjnych powinien być dołączony certyfikat lub deklaracja
zgodności dostarczanych materiałów z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
6.2. Ogólne cechy zewnętrzne materiałów lub wyrobów izolacyjnych
Wygląd i wykonanie materiałów lub wyrobów izolacyjny być zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich
Norm lub aprobat technicznych.
Materiały lub wyroby izolacyjne powinny być dostarczane w stanie nieuszkodzonym tj. powierzchnie oraz
krawędzie wyrobów powinny być gładkie, równe i bez uszkodzeń.
Wymiary wyrobów izolacyjnych powinny być zgodne z wymiarami produkcyjnymi, a ewentualne odchyłki
wymiarów powinny zawierać się w zakresie –5% do +10%.
Materiały lub wyroby izolacyjne powinny być odpowiednio opakowane w sposób zabezpieczający je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
6.3. Odbiór międzyoperacyjny izolacji właściwej
W przypadkach stosowania płaszczy ochronnych, po zamontowaniu których niemożliwa będzie ocena jakości
izolacji właściwej, należy przeprowadzić odbiór międzyoperacyjny, którego zakres obejmuje badania zgodność:
wykonania izolacji właściwej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 oraz z dokumentacją
techniczną
typu, rodzaju, odmiany i gatunku zastosowanych materiałów lub wyrobów izolacyjnych
ich grubości handlowej (produkcyjnej)
liczby warstw izolacji
sposobu wykonania zamocowania izolacji (rodzaju elementów mocujących, ich liczby oraz
odstępów pomiędzy nimi)
sposobu wykonania oraz rozmieszczenia konstrukcji wsporczych (jeśli są one wymagane)
jakości wykonania doszczelnienia styków wzdłużnych i poprzecznych elementów izolacji (głównie w
odniesieniu do otulin izolacyjnych ze sztywnych tworzyw porowatych)
W przypadku gdy nie przewiduje się stosowania płaszcza ochronnego izolacji właściwej (np. dla otulin z
własnym płaszczem ochronnym) odbiór międzyoperacyjny, uzupełniony o odbiór izolacji w zakresie jej grubości
wg. 6.4., staje się odbiorem końcowym.
6.4. Odbiór końcowy izolacji
Minimalna grubość izolacji powinna być zgodna z:
dokumentacją techniczną
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami (minimalna grubość warstwy izolacji

właściwej z materiału charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temp. 40°C równym lub
niższym od 0,035 W/mK).
Minimalna grubość izolacji zależy również od rodzaju i lokalizacji izolowanej instalacji oraz maksymalnej
temperatury przesyłanego czynnika. Dopuszcza się odchyłki grubości w zakresie –5% do +10%.
Izolacja powinna być ułożona równomiernie na obwodzie rurociągu, kanału lub urządzenia. Niedopuszczalne
jest występowanie zwisów, zapadnięć itp. nierównomierności.
W ramach odbioru płaszcza ochronnego należy go zbadać na zgodność:
typu, rodzaju, odmiany, gatunku zastosowanych materiałów
poprawności wykonania zamocowania płaszcza (rodzaju elementów mocujących, ich liczby i odstępów między
nimi)
poprawności wykonania zakładów wzdłużnych i poprzecznych elementów płaszcza
technologii wykonania płaszcza i w konsekwencji jego szczelności (dotyczy to głównie płaszczy ochronnych
izolacji przewodów, kanałów i urządzeń napowietrznych)
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Dla izolacji rurociągów:
przedmiar robót izolacyjnych na rurociągach należy sporządzać w metrach bieżących otulin oraz w metrach
kwadratowych dla mat (płyt) wg zewnętrznych powierzchni izolacji.
Powierzchnie izolacji rurociągu należy obliczać jako iloczyn zewnętrznego obwodu poprzecznego przekroju
zaizolowanego rurociągu i jego długości mierzonej na odcinkach prostych po osi a na kolanach (łukach) po ich
zewnętrznej stronie,
z ogólnej powierzchni izolacji nie odlicza się przerw na połączeniach kołnierzowych rurociągów,
armatury kołnierzowej i urządzeń zamontowanych na rurociągach nie zalicza się do powierzchni izolacji, a
długości rurociągów do obliczania powierzchni izolacji należy mierzyć do kołnierza.
Dla izolacji kanałów wentylacyjnych i urządzeń:
przedmiar robót izolacyjny należy sporządzić w metrach kwadratowych według zewnętrznych powierzchni
izolacji lub płaszczy ochronnych albo kapturów. Powierzchnię izolacji rurociągów należy obliczać jako iloczyn
zewnętrznego obwodu przekroju poprzecznego zaizolowanego rurociągu i jego długości mierzonej na odcinkach
prostych po osi, a na łukach po zewnętrznej ich stronie,
· z ogólnej powierzchni izolacji lub płaszczy nie odlicza się przerw na połączeniach kołnierzowych rurociągów,
jeżeli końcówki izolacji są zabezpieczone kołnierzami ochronnymi lub opaskami,
· armatury kołnierzowej i urządzeń zmontowanych na rurociągach nie zalicza się do powierzchni izolacji, a
długość rurociągów do obliczania powierzchni izolacji należy mierzyć od kołnierza do kołnierza.
7.2. Jednostki obmiaru
Dla izolacji zakładanej na rurociągi jednostką obmiarową jest mb.
Dla izolacji z wełny mineralnej (luzem lub w matach) układanej na kanałach wentylacyjnych jednostką
obmiarową jest m2.
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów
Polega na sprawdzeniu dokumentów potwierdzających, że materiały lub wyroby izolacyjne są dopuszczone do
stosowania w budownictwie, dokumentów identyfikujących dostawcę (świadectw jakościowych wyrobów
materiałów i innych) oraz na ogólnym sprawdzeniu stanu dostawy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
materiały lub wyroby izolacyjne nie mogą być dopuszczone do stosowania.
8.2. Sprawdzenie ogólnych cech zewnętrznych
Polega na oględzinach zewnętrznych i ocenie wyglądu materiałów lub wyrobów izolacyjnych metodą
organoleptyczną. Do oceny należy pobrać losowo wybrane wyroby – próbki z każdej dostarczonej partii.
Pobieranie i liczebność próbek do badań powinno być zgodne z PN-83/N-03010.
8.3. Sprawdzenie wykonania izolacji właściwej
Polega na ocenie jej wyglądu zewnętrznego.

8.4. Sprawdzenie wykonania płaszcza osłonowego
Polega na ocenie jej wyglądu zewnętrznego.
8.5. Sprawdzenie grubości wykonania izolacji
Polega na bezpośrednim jej pomiarze w losowo wybranych miejscach. W przypadku izolacji wykonanej z
miękkich materiałów należy wykonać dwa pomiary w danym miejscu rurociągu, tj. w pionie i w poziomie.
Do pomiaru należy zastosować przyrząd, który nie będzie powodował trwałych uszkodzeń izolacji np. cienki
pręt z ostrym końcem i podziałką.
Dopuszcza się pośrednie mierzenie grubości izolacji, mierząc obwód, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia
współosiowości rurociągu i płaszcza osłonowego izolacji oraz przylegania płaszcza osłonowego do izolacji
właściwej na całym obwodzie.
Grubość izolacji w przypadku ciężkiego płaszcza ochronnego z blachy należy mierzyć w sposób pośredni,
podany wyżej.
Grubość izolacji odcinka rurociągu należy mierzyć w co najmniej trzech miejscach, tj. na początku w środku i
na końcu oraz w miejscach budzących wątpliwości. W przypadku izolacji innych urządzeń miejsca pomiarów
należy wybrać losowo, a liczbę pomiarów ustalić indywidualnie w zależności od rodzaju izolowanego
urządzenia.
Sprawdzenie równomierności grubości izolacji polega na oględzinach zewnętrznych: cechę tę ocenia się
również na podstawie wyników pomiarów grubości izolacji.
Grubość izolacji należy mierzyć z dokładnością do 1 mm.
8.6. Zaciśnięcie montażowe izolacji
Sprawdza się podczas pomiaru grubości izolacji.
8.7 Ocena wyników badań
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej normy,
jeśli we wszystkich badaniach uzyska się wyniki pozytywne.
8.8. Protokół badań
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być zapisane z protokole.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń PN-B-02421:2000
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych PN-B-02873:1996
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych (wraz ze
zmianą PN-B-0,2874/Az1:1999) PN-B-0,2874
Blacha stalowa ocynkowana PN-71/H-92125
Blachy walcowane na zimno. Aluminium i stopy aluminium PN-75/H-92741
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia PN-67/M-80026
Drut okrągły ciągniony na zimno o średnicy 0,01-16,0mm. Wymiary PN-72/M-80005
Trójchloroetylen techniczny PN-75/C-88025
Wkręty samogwintujące do blach z łbem kulistym PN-61/M-83108
· Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania PN-70/M- 82054
· Wełna mineralna PN-75/B-23100
· Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań PN-74/B-04631
· Sita i siatki tkane Rabitza BN-66/5032-01
· Siatki ogrodzeniowe ślimakowe BN-73/5032-02
· Szkło wodne sodowe BN-74/6016-41
9.2. Inne dokumenty
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2006 nr 80, poz. 563).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

· Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA –
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (45331200-8)
KODY CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących wykonania wentylacji grawitacyjnej w związku z „Budową budynku gminnego przedszkola
oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu kanałów wentylacyjnych:
o przekroju kołowym z rur SPIRO
o przekroju prostokątnym z płyt wykonanych z gęsto sprasowanych włókien szklanych
Ponadto specyfikacja dotyczy montażu uzbrojenia kanałów wentylacyjnych, klap przeciwpożarowych oraz
montażu central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła z elementami sterowania i regulacji.
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR) i postanowieniami kontraktu.
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu usunięcie
powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także nad
pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który ze
względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza,
odprowadzenia zapachów ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawartości tlenu i dwutlenku
węgla.
Krotność wymian powietrza, liczba wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza
o objętości równej objętości pomieszczenia.
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne – znajdujące się w granicach strefy, w której
utrzymuje się parametry wymagane ze względu na przebywanie ludzi.
Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii – powietrze występujące w
bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji procesu technologicznego.
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Powietrze recyrkulacyjne – część powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym
uzdatnieniu do układu nawiewnego.
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i
innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować a danej miejscowości przy
obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i
prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych
wymagań technologii, które należy przyjmować – w funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń –
przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji.
Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury.
Filtracja powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub
ciekłych.
Mieszanie powietrza – mieszanie dwóch lub więcej strumieni powietrza mające na celu uzyskanie powietrza o
określonych parametrach.
Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtórny obieg powietrza – skierowanie części powietrza
wywiewanego z pomieszczenia do ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewanym, wyróżnia się także
recyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczenia, będącą skutkiem indukcyjnego działania nawiewników.
Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci – wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i
wilgoć przez instalację wentylacyjną lub klimatyzacyjną.
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu
termicznego lub/i siły naporu wiatru.
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz i
wewnątrz pomieszczenia.
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub
strumieniowych, wprawiających powietrze w ruch.
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Wentylacja nadciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza nawiewanego
nad powietrzem wywiewanym, przy której następuje przepływ powietrza przez otwory i nieszczelności w
przegrodach z pomieszczenia na zewnątrz.
Wentylacja podciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza wywiewanego
nad powietrzem nawiewanym, przy której następuje przepływ powietrza przez otwory i nieszczelności w
przegrodach z zewnątrz do pomieszczenia.
Pompa ciepła – instalacja powietrznej pompy ciepła umożliwiająca dostarczenie czynnika grzewczego przy
wykorzystaniu energii zawartej w powietrzu zewnętrznym.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami
kontraktu.
Wykonana instalacja powinna spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:
bezpieczeństwa konstrukcji
bezpieczeństwa pożarowego
bezpieczeństwa użytkowania
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
ochrony przed hałasem i drganiami
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem ewentualnych
odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej Ustawy o Prawie Budowlanym, a
także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto instalacja powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w
sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania. Dobrane materiały, urządzenia i armatura
firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione innymi równorzędnymi o parametrach zgodnych z
przyjętymi w projekcie. Na zamianę należy uzyskać akceptacje Inwestora. Wszystkie instalacje muszą być
poddane próbie ciśnienia. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Montaż urządzeń
prowadzić wg wytycznych dostawców.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację
Inżyniera.

Produkty optymalne stanowią podstawę do określenia ewentualnych produktów równoważnych.
2.l. Przewody i kształtki
Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym dla sal przedszkolnych ze sztywnych pły wykonanych z gęsto
sprasowanych włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną, pokrytymi od strony zewnętrznej
wzmocnioną folią aluminiową stanowiącą barierę powietrzną i posiadającymi różnorodne powłoki od strony
przepływającego strumienia powietrza.
W części gastronomicznej za optymalne uważa się kanały wentylacyjne typ AI wg PN-B-03434:1999 wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej wg PN89/H-92125.
W wyszczególnionych przypadkach kanały wentylacyjne z:
- blachy stalowej kwasoodpornej 316L,
- blachy aluminiowej EN-AW-5754,
- tworzyw sztucznych PP (odpornych na wysoką temp. do 90C).
2.2. Kratki wentylacyjne
Za optymalne uważa się kratki serii SGR wykonane z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor lub
równoważne
2.3. Zabezpieczenia ppoż.
Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się o odporności ogniowej
równej odporności ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiałów posiadających Certyfikat Zgodności oraz
Aprobatę Techniczną.
Instalacje w budynku zabezpieczyć p.poż. zgodnie z wymaganiami MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, obudować
elementami o klasie odporności ogniowej EI120, bądź też wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające.
W miejscach gdzie nie ma możliwości zastosowania pojedynczych klap z uwagi na gabaryty kanału oraz
zachowanie wymogów montażowych producenta stosuje się baterie klap przeciwpożarowych. Baterie składają
się z dwóch lub większej ilości klap połączonych na wspólnym kołnierzu.
Dla zabezpieczenia ogniowego kanałów poprzez obudowę czy zabudowę wykonać stosując płyty z twardej
wełny mineralnej z granulatem wodorotlenku magnezu grubości 60mm i odporności ogniowej EIS120 lub
EIS60.
Za optymalne uważa się płyty systemu Conlit Plus 60 Alu lub Conlit Plus 120 Alu produkcji Rockwool lub
równoważne.
2.4. Mocowania kanałów wentylacyjnych
Kanały wentylacyjne podwieszać do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą typowych
podwieszeń. Przewidziano mocowanie kanałów w zależności od miejsca za pośrednictwem:
zamocowań typu Z,
zamocowań typu V,
zamocowań typu L,
profili montażowych,
podpór,
ścisków do obrzeży kanałów
Elementy montażowe należy stosować zgodnie z wytycznymi danego producenta systemu zawieszeń np.:
systemu Niczuk lub inne równoważne.
2.5. Podstawy dachowe
Przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach wykonać z użyciem podstaw dachowych typu B lub A za
optymalne uważa się podstawy dachowe z blachy stalowej ocynkowanej. Podstawy osadzić na cokołach
wykonanych przez branżę budowlaną. Przejścia przez dach uszczelnić.
2.6. Wyrzutnie, czerpnie dachowe i ścienne
Za optymalne uważa się czerpnie i wyrzutnie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej typ C oraz E produkcji.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przystępujący do prac montażowych zobowiązany jest do używania jedynie z 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.
Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym zarówno przy wykonywaniu
robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przy obiektowego do strefy montażowej.
3.2. Sprzęt wymagany do wykonania robót montażowych.
Do montażu kanałów oraz ich uzbrojenia używa się narzędzi:
 umożliwiających obcięcie kanałów (nożyce do cięcia blachy)
 pomiarowych (linie, kątomierze itp.)

 do wyznaczania i trasowania linii cięcia (ołówki techniczne, punktaki itp.)
 do łączenia kanałów (klucze, śrubokręty itp.)
Do montażu central używa się:
 narzędzi pomiarowych (linie, kątomierze, poziomice itp.)
 sprzętu transportowego (żuraw samochodowy itp.)
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz
osób trzecich. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg
takowych istnieje dla konkretnego sprzętu).
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materiałów.
Elementy instalacji wentylacyjnej należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub
linek.
Inne materiały czy przedmioty, mogące w trakcie transportu przemieścić się i uszkodzić elementy instalacji,
należy przymocować.
Elementy instalacji wentylacyjnej zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
Kanały ustawiać pionowo.
Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz osób trzecich.
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg
takowych istnieje dla konkretnego środka transportu).
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna
wynosić co najmniej 100 cm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach,
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z
izolacją.
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem
elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna
być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów
nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie
przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów,
materiału izolacyjnego, elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów,
np. tłumików, przepustnic itp., elementów składowych podpór lub podwieszeń, osoby lub osób, które będą
stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy
podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. Poziome elementy
podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej
konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. Połączenia
między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub
wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach

oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna
umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez
zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:
przepustnice (z dwóch stron), nawilżacz parowy, nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron), tłumiki hałasu o
przekroju prostokątnym ( z dwóch stron), filtry (z dwóch stron), wentylatory przewodowe (z dwóch stron),
urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron), urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu
(z dwóch stron)
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z
wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).
5.2. Wymagania szczegółowe
Wentylatory
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję
budynku. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.
Centrale
Centrale wentylacyjne wykonane w układzie zwartym wyposażone w filtracje powietrza świeżego, wentylator
nawiewny i wywiewny, filtracje powietrza wywiewanego. Sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego
powinien umożliwiać jak najbardziej równomierny w danych warunkach budowlanych dopływ powietrza do
otworu ssawnego centrali. Centrala zasysająca powietrze zewnętrzne powinna być po stronie ssawnej
wyposażona w przepustnicę umożliwiającą odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu
wentylatora.
Wymienniki ciepła
Blok składający się z nagrzewnicy wodnej, sekcji inspekcyjnej oraz chłodnicy wodnej. Nagrzewnice i
chłodnice.
Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z
nieprawidłowego transportu lub składowania. Nagrzewnice i chłodnice powinny być tak zamontowane, aby był
łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i chłodniczego i odpowietrzenie wymiennika oraz ich demontaż w
celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny
i chłodniczy do wymiennika powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Sposób zamontowania armatury
regulacyjnej i odcinającej wymienniki –- powinien odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w
instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności
spuszczania wody z instalacji. Wymienniki narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej
temperatury zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw
zamrożeniowego.
Urządzenia do odzyskiwania ciepła (wchodzi w skład centrali wentylacyjnej)
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób.
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.
Filtry powietrza
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność
wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne.
Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Wkłady
filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je przed
zabrudzeniem.
Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno się
umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)
mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być
połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z
siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy: zgniatać tych przewodów, stosować
przewodów dłuższych niż 4 m. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić
dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie
otwartej.
Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe
wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. Czerpnie
i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach.
Dopuszcza się we wskazanych miejscach zastosowania czerpni i wyrzutni powietrza w postaci osiatkowanych
króćców kanałów wentylacyjnych. Tego typu elementy należy wykonać warsztatowo zgodnie z wymiarami
podanymi w opisie elementów. Zastosować siatkę zgrzewana ze stali ocynkowanej.
Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic
nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Szczelność
przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie I wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN –
EN 1751.
Tłumiki hałasu
Wymaganą zdolność tłumienia poszczególnych tłumików dobierano przy uwzględnieniu głośności dobranych
wentylatorów. Dobór tłumików przeprowadzono dla częstotliwości 250 Hz. Należy stosować tłumiki,
posiadające udokumentowane badania zdolności tłumienia.
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierającym: kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra )
Przewody wentylacyjne
Dostarczone na budową powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
Powierzchnie stykowe kanałów wentylacyjnych i urządzeń powinny być do siebie dopasowane i równoległe.
Należy zagwarantować szczelność kanałów przez stosowanie uszczelek gumowych na całym obwodzie
kołnierza.
Wszelkie otwarte zakończenia przewodów należy na czas budowy zabezpieczyć zaślepkami czy tez osłonami.
Punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i
przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od
budynku oraz od instalacji w taki sposób aby zapobiegać powstawaniu hałasu oraz przenoszeniu drgań.
Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spełniać wymagania §153 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”.
Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia
przez dach.
Odłuszczanie i malowanie przewodów
Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia. Powierzchnie należy czyścić
bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony
zagruntować. Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie
powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych,
szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi,
należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub
czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usunąć pył. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą
być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po
dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:

przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody
budowlane, przed nałożeniem otuliny
po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji
w okresie gwarancyjnym
6.2. Kontrola działania instalacji
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki, nagrzewnica i chłodnica, przepustnice, klapy pożarowe itp. zostały prawidłowo zamontowane i
działają efektywnie.
6.3. Prace wstępne.
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:
próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny)
regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych
nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
wyregulowanie ciśnienia w kanałach
określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku
nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
nastawienie układu regulacji i układu przeciw-zamrożeniowego
nastawienie regulatorów regulacji automatycznej
nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chłodzącej i
nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych
nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej
przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją
6.4. Procedura prac
Wymagania ogólne
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji,
przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp.) do całych instalacji. Poszczególne części
składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie
/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.).
Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje
regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje
określona odpowiedź układu regulacji. Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów
składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych
pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również
obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora
sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie
spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy
regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania
instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.
Wymagania szczegółowe
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych: kierunek obrotów
wentylatorów, regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora, działanie
wyłącznika, włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic, działanie systemu
przeciwzamrożeniowego, kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych, działanie i kierunek regulacji
urządzeń regulacyjnych elementy zabezpieczające silników napędzających
Kontrola działania wymienników ciepła: działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych, kierunek
obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła, działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła,
doprowadzenie czynnika do wymienników
Kontrola działania filtrów powietrza: wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych: sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.
Kontrola działania klap pożarowych: badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego, kontrola
kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika
Kontrola działania sieci przewodów: działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach:
ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania powietrza, dostępność do sieci przewodów.
Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp.: działanie regulacyjne i kontrolne.
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu:
wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników,

próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w
poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umowie
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych
przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
- wartości zadanej temperatury wewnętrznej
-wartości zadanej temperatury zewnętrznej
-działania włącznika rozruchowego
-działania przeciwzamrożeniowego
-działania klap pożarowych.(wyzwalanie i sygnalizowanie)
-działania regulacji strumienia powietrza
-działania urządzeń do odzyskiwania ciepła
-współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Za długość przewodów przyjmuje się odległości między punktami przecięć osi przewodów głównych z osiami
przewodów odgałęźnych. Powierzchnie prostek oblicza się jako iloczyn obwodów przekroju poprzecznego i ich
długości. Przy prostkach zbieżnych przyjmuje się do obliczeń obwód średniego przekroju. Przy określeniu
średnic lub obwodów okapów wentylacyjnych przyjmuje się średnie przekroje tych wyrobów.
7.2. Jednostki obmiaru
Dla kanałów wentylacyjnych jednostką obmiarową jest m2.
Dla uzbrojenia kanałów wentylacyjnych jednostką obmiarową jest szt.
Dla montażu central wentylacyjnych oraz wentylatorów jednostką obmiarową jest kpl.
Dla montażu szaf sterowniczych central jednostką obmiarową jest układ.
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania odbioru robót w ST (45000000-7) pkt 8.
8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wentylacji
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez
innych pracowników.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:
wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu,
wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia.
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji
wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych w
stropach podwieszonych, przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny
prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich
punktach STWiR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do
dziennika budowy

przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły
niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy
ponownie dokonać odbioru częściowego.
8.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym
zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy)
dziennik budowy
potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i
przepisami
obmiary powykonawcze
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
protokoły odbiorów technicznych częściowych
protokoły wykonanych badań odbiorczych
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
instrukcję obsługi instalacji
W ramach odbioru końcowego należy:
sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach
STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstw
sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wentylacji i klimatyzacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania,
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymiary PN-EN 1505:2001
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania PN-B-03434:1999P
Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące
wytrzymałości i szczelności PN-EN 1507:2007
Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary
PN-EN 1506:2007
Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykających PN-EN 1751:2014-03
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne PNEN 1886:2008
Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2013-04
Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe PN-EN
12236:2003

9.2. Inne dokumenty
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje
sanitarne i przemysłowe.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie
przygotowywania i realizacji robót .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY
ZIEMNE (45111200-0)
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych przy pracach dotyczących wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
związanej z „Budową budynku gminnego przedszkola oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
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 prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych zgodnie z
projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe związane z budową przyłączy i
zewnętrznych instalacji sanitarnych występujących w obiekcie objętym umową.
Zakres robót obejmuje:
· usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
· wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem,
· umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi,
· podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
· zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,
· zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników,
· rozścielenie humusu,
· wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego utylizacją,
· odwodnienie wykopów,
· montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli,
· ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych.
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
· wykopy – doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca
rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
· zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
· przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych,
· ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania
zasypki lub wywiezione na składowisko,
· wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,
· grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki nie wykazują zmian
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;
· nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo
zagęszczony,
· odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska bez
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
· wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru:
Is = Pd / Pds
gdzie:
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) Pds – maksymalna gęstość objętościowa
szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,
· pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
łączącym (brus, grodzica).
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego rodzaju sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w
miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt
używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptacje Inżyniera.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Grunt z wykopów można przewozić dowolnym środkiem transportu samochodowego na miejsce wskazane przez
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Inżyniera. Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez inżyniera.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:
· Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbędnych prac badawczych i projektowych),
· Odspojenie i odkład urobku lub wywóz,
· Przygotowanie podłoża,
· Zasypka i zagęszczenie gruntu,
· Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu,
5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót
· Wykopy
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość winna
być dobrana do średnicy kanału. Wybór rodzaju zabezpieczenia ścian w zależności od warunków lokalnych,
hydrogeologicznych, głębokości wykopu należy do Wykonawcy.
· Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i rurociągów tłocznych i trwale
oznaczy je w terenie. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych, należy usunąć darń i ziemię roślinną
pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy
woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi
wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrolę rzędnych.
· Odwodnienie wykopów
Przy budowie kanalizacji oraz wodociągu w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:
– powierzchniowa,
– drenażu poziomego,
– depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z
tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m,
skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować
typowe zestawy igłofiltrów a głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14 m.
Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru
należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia
stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zakres robót odwadniających należy dostosować do
rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie igłofiltrów do rurociągów zbiorczych, prace
związane z instalacją agregatów pompowych, wykonanie rurociągów odprowadzających wodę, doprowadzenie
energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych, obsługę pomp i maszyn w czasie
pompowania, wykonanie pompowania próbnego. Roboty odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z
Dokumentacją Projektową i dostosowane do postępu robót budowlanych po uzgodnieniu z Inżynierem
Kontraktu. W trakcie odwadniania wykopów należy rejestrować ilości wód odprowadzanych do odbiornika. Po
zakończeniu prac na poszczególnych odcinkach realizacyjnych należy zdemontować instalacje igłofiltrów,
agregaty pompowe i rurociągi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilość godzin pompowania przyjętą przy realizacji
inwestycji. Odwodnienie wykopów powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie robót instalacyjnych i
budowlanych.
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowowodnych i
uzgadniać na bieżąco z inspektorem.
· Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 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. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu
A110PS o długości jednostkowej 3,0m. W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać
ręcznie. W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków
gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane
stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. W przypadku wykopów pod przykanaliki, istniejące
ogrodzenia należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości
niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. Wydobyty grunt z wykopu
powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z
inspektorem. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,30
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów
rurowych. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej
lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i
odkształcaniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów
kładkami z barierkami dla przejścia pieszych.
· Przygotowanie podłoża.
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania :
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97
· Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach,
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian
wykopu.
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych
wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem
poszczególnych warstw. Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą
BN- 77/8931-12. Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na
całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu.
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
· zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
· określenie gruntu i jego uwarstwienia,
· określenie stanu terenu,
· ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie robót winna 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,
· badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
· badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,
· 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
mineralnego,
· badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,
· badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
· badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych
jego warstw.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe
odchylenia cech od określonych w STT powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest :
· m3 - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego
gruntu; wywóz gruzu
· m2 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka pomostów dla ruchu
pieszego,
· kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, studzienki
odwodnieniowe, armatura
· m - rurociągi,
· km – roboty pomiarowe
· godz. - pompowanie wody z wykopu
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót.
8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Warunki szczegółowe
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
· zdjęcie humusu
· wykopy, przekopy
· odwodnienia wykopu
· przygotowanie podłoża,
· podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe,
· obsypka kanałów

· zasypanie z zagęszczeniem wykopu,
· zagęszczanie ziemi w wykopie,
· rozścielenie humusu.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na posadowienie
studzienek kanalizacyjnych.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
· WTWO Robót Budowlano – Montażowych . Budownictwo Ogólne . (427/2007 ITB)
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót: budowlanych” zawierają podstawowe wymagania w zakresie
wykonywania robót budowlano – montażowych i ich odbioru . Umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu
inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowe wykonanie robót . Podane w nich
są zasady odbioru robót zanikających , częściowych i odbiorów końcowych . Uwzględnione i podane w nich są
wymagania techniczne ujęte w polskich normach państwowych świadectwach dopuszczających do stosowania
oraz przepisy i normatywy ,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst DU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego. (Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).
· Obowiązujące normy , aprobaty techniczne.
Dokumenty odniesienia
· Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. · Projekt wykonawczy branżowy dla
zadania z pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji
· Polskie Normy, aprobaty techniczne.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robót .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PRZYŁĄCZE
WODOCIĄGOWE - ROBOTY MONTAŻOWE (45111200-0)
KODY CPV:
45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków.
45231112-3 Instalacja rurociągów
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
montażowych przy budowie przyłącza wodociągowego w związku z „Budową budynku gminnego przedszkola
oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
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 ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem
poniższych uwag ogólnych:
· wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w odrębnym opracowaniu.
· krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć
poprzez obudowanie i podwieszenie.
· kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które kolidują z
nowobudowanymi.
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:
· montaż przewodów z rur PE PN10 oraz armatury;
· oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego i oznakowanie posadowienia
· wykonanie płukania, dezynfekcji oraz prób szczelności.
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR) i postanowieniami kontraktu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
· rury PE o średnicach zgodnych z projektem technicznym, łączone na złączki elektrooporowe lub zaciskowe,
które dostarcza producent rur;
· opaska naprawcza do rur PE, armatura oraz hydrant
· taśma polietylenowa z wkładką metalową do wody niebieska.
2.2. Dokumentacja
Rury, armatura i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do
kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawcę. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę.
2.3.1. Rury PE
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o
grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość
stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur,
powodując ich deformację.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone
odciąć, a końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
2.3.2. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inżyniera.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
· transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i inne
· materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków
ostrożności;
· materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż
środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po
pochyłych legarach.
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.,
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana oś rurociągów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu
iwyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy

oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na
każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić
co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i
konserwować przez cały czas trwania robót.
5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały odrębnym opracowaniu.
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 można przystąpić do wykonania robót
montazowych. Spadki i głębokości posadowienia kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów
Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku
z dokładnością:
- odchylenia w planie 0,10 m
- odchylenia spadku ±0,05 m
Odchylenia spadku nie mogą powodować spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na odcinku
przewodu. Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem. Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN–B–10736 w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur.
Łączenie rur z PE i kształtek może się odbywać z wykorzystaniem następujących technik :
zgrzewanie, połączenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy kształtek, połączenia kołnierzowe z
wykorzystaniem tulei do łączenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub żeliwnymi.
Najbardziej rozpowszechnioną metodą łączenia elementów PE jest zgrzewanie. Metodę tą można stosować
do łączenia rury z rurą, rury z kształtką lub kształtki z kształtką. Do łączenia rur i
kształtek
ciśnieniowych
PE
stosować zgrzewanie
elektrooporowe.
W
zgrzewaniu elektrooporowym
wykorzystuje się kształtki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Kształtki tego typu mogą być używane
do budowy sieci rozdzielczych i przyłączy. Zgrzewanie wykonuje się przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej.
Połączenia kołnierzowe z zastosowaniem odpowiednich adaptorów stosuje się do łączenia rurociągów z PE z
rurami lub kształtkami wykonanymi z innego materiału (stalowymi lub żeliwnymi), armaturą itp.
Montaż przewodów z PE powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażową producenta
rur. Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur
Przejścia przewodów wodociągowych pod ławami wykonać w rurze ochronnej.
Wybór producenta rur wodociągowych pozostawia się wykonawcy, z zachowaniem wymaganej
wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa.
5.4.2. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia
podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.4.3. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe oraz skrzyżowania z istn. uzbrojeniem podziemnym
Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. Ustalone warunki budowy
takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia,
sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być
przestrzegane warunki opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i
najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi
mogą być rury stalowe o średnicy umożliwiającej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej
powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi.
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność
ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w
rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory
przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć.
Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury
osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.

Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji projektowej.
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykopy
sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
5.4.4. Próba szczelności.
Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B10725/1997.
5.4.5. Dezynfekcja i płukanie
Dla dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych należy:
- napełnić przewody wodą z dodatkiem podchlorynu sodu
- roztwór pozostawić na 24 godziny, po tym czasie wodę spuścić z rurociągu
- rurociąg przepłukać wodą czystą z jednoczesnym poborem próbek wody do badań laboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jakości wody wykonane przewody można oddać do eksploatacji. Przed
oddaniem do eksploatacji przewody wodociągowe dokładnie przepłukać czystą wodą
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola związana z wykonaniem przyłącza wodociągowgo powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-10725. 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 wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową,
badania wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów,
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu..
· sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych
robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i
pomiarów.
· badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.
· badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B- 02480. W przypadku niezgodności z
warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawić do akceptacji Inżyniera.
· badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.
· badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału,
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać
z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m.
· badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931- 12,
wilgotności zagęszczonego gruntu.
· badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość
podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.
· badanie materiałów użytych do budowy przyłącza wodociągowego następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót jest :
· m3 - stabilizacja przekopów, podsypka pod kanały i studnie rewizyjne
· m2 -; pomost tymczasowy, umocnienie ścian wykopu

· kpl, szt - montażu zasuw
· m - rurociągu z rur PE;
· próba – próba szczelności przyłacza
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
· sposób wykonania wykopów pod względem obudowy
· podłoża do budowy przyłącza wodociągowego, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i
głębokości ułożenia
· warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
· zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
· jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
· ułożenia przewodu na podłożu
· długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów
· szczelności przewodów
· materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia
· izolacji studzienek
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z przeprowadzonych badań
powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.
8.2. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· dokumenty jak przy częściowym
· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
· protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu
· świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
· inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną
jednostkę geodezyjną
· 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 wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
· protokoły badań szczelności całego przewodu
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-85/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych.
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-85/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania ogólne.
PN-85/C-89205 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Instrukcja montażowa
układania w gruncie rurociągów z PCV

PN-70/C-89015 Rury polietylowe. Metody badań.
PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań
.
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10733 Wodociągi Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagani i badania przy
odbiorze.
PN-89/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy.
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody pitnej.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9.2. Inne dokumenty
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje
sanitarne i przemysłowe.
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań technicznych
COBRTI INSTAL.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robót .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY
MONTAŻOWE (45231300-8)
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
montażowych przy budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w związku z „Budową budynku
gminnego przedszkola oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
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 ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem
poniższych uwag ogólnych:
· wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w odrębnym opracowaniu.
· krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć
poprzez obudowanie i podwieszenie.
· kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które kolidują z
nowobudowanymi.
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:
· montaż kanałów z odgałęzieniami z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm;
· montaż studni z tworzyw sztucznych śr.425 mm przykrytych włazami żeliwnymi D400;
· montaż zbiornika bezodpływowego z rur PE-HD o pojemności V=40 m3;
· wykonanie próby szczelności.
Niezbędne rysunki warsztatowe wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
· rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC klasy S lite
(SDR34, SN8) wg PN-EN 1401:1999 i ISO 4435:1991 o średnicach zgodnych z projektem technicznym, łączone
na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur;
· włazy żeliwne klasy conajmniej B125 o średnicy D600 mm, a w drodze włazy żeliwne typu ciężkiego klasy
D400 o średnicy D600.
· na studniach kanalizacyjnych należy zastosować włazy, które spełniają następujące wymagania: włazy
wyłącznie niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki
amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min. 50 mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca się
wykonanie włazów z żeliwa szarego. Dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem betonowym.
· zbiornik PEHD wykonany z rury strukturalnej i płyt połączonych ze sobą techniką spawania i zgrzewania,
wyposażone w szczelne kominki włązowe i króćce. Przeznaczone do magazynowania: wody deszczowej
(retencyjne i p.poż.), wody pitnej, gnojowicy. Mogą być wykorzystane jako zbiorniki magazynowe procesowe,
technologiczne, szamba, osadniki gnilne.
2.2. Dokumentacja
Rury, studzienki i zbiornik bezodpływowy i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do
kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawcę. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę.
2.3.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając
przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość
stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur,
powodując ich deformację.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone
odciąć, a końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
2.3.2. Kręgi
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.3.3. Włazy i stopnie
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach, z dala od substancji
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów).
2.3.4. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inżyniera.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
· transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i inne
· materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków
ostrożności;
· materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż
środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności

uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po
pochyłych legarach.
· transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
· włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
· włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10
szt. i łączyć taśmą stalową.
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.,
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana oś kanału oraz studni powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś
przewodu i studni wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na
osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe
należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy
osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do
reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały odrębnym opracowaniu.
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 można przystąpić do wykonania montażowych
robót kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości
posadowienia kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co
najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiały użyte do
budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed
opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po
ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez
obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek)
za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów
pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. Po
zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed

ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną
pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
5.4.2. Kanał z rur PVC
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
· wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
· wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być
uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie
łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi
podkładami pod odcinkiem wciskowym.
Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie
przygotować rury, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:
· przycinanie rur,
· ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia
powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów..
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć
folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
5.4.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia
podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.4.4. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe oraz skrzyżowania z istn. uzbrojeniem podziemnym
Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. Ustalone warunki budowy
takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia,
sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść powinny być
przestrzegane warunki opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i
najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi
mogą być rury stalowe o średnicy umożliwiającej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej
powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi.
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność
ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w
rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory
przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć.
Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury
osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.
Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji projektowej.
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykopy
sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
5.4.5. Próba szczelności.
Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B- 10735
5.4.6. Izolacja rur, studzienek
Izolację rur, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni przewodu na
całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i pęknięć. Złącza w wykopie powinny być
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co

najmniej 0,1 m poza połączenie z izolacją rur. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz
powinno stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyższy
przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji
pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0,1 m.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 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 wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową,
badania wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów,
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozją.
· sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych
robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i
pomiarów.
· badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.
· badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B- 02480. W przypadku niezgodności z
warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawić do akceptacji Inżyniera.
· badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.
· badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału,
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać
z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m.
· badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931- 12,
wilgotności zagęszczonego gruntu.
· badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość
podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.
· badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.
· badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, studzienek, separatorów
obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z
dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i
prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez
oględziny zewnętrzne.
· badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby
należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.
· badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie
poszczególnych studzienek.
· badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację

powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót jest :
· m3 - stabilizacja przekopów, podsypka pod kanały i studnie rewizyjne
· m2 -; pomost tymczasowy, umocnienie ścian wykopu
· kpl, szt - montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, klapy
zwrotnej, wpustu tarasowego
· m - rurociągu kanalizacyjnego PVC, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia;
· próba – próba szczelności kanału
· 0,5m – nakład na każde 0,5 różnicy głębokości studni rewizyjnej z kręgów betonowych
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w
przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do
obmiaru/szacowania zaawansowania robót
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIÓRU ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
· sposób wykonania wykopów pod względem obudowy
· podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułożenia
· warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
· zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
· jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
· ułożenia przewodu na podłożu
· długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów
· szczelności przewodów i studzienek na infiltrację
· materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia
· izolacji studzienek
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom
częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań
powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.
8.2. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· dokumenty jak przy częściowym
· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
· protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu
· świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
· inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną
jednostkę geodezyjną
· 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 wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
· protokoły badań szczelności całego przewodu
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
· PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
· PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

· PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
· PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
· PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
· PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
· PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
· BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
· BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
· PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
9.2. Inne dokumenty
· ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniających i kanalizacyjnych.
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
· DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje
sanitarne i przemysłowe.
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań technicznych
COBRTI INSTAL.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe, jak i
lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , które w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowywania
i realizacji robót .

