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S – 01 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Nazwa zamówienia 

„Remont z elementami przebudowy pomieszczeń Teatru Maska w Rzeszowie”. 

 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac w budynku w zakresie budowy pomieszczeń 

garderoby przy scenie: 

a) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

b) Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych 

c) Wykonanie instalacji tryskaczowej 

 

 

1.3 Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji 

projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu 

i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach 

zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować zaplecze placu budowy i doprowadzić 

teren budowy do stanu pierwotnego. 

 

 

1.4  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

A) 45000000 – 7 Roboty budowlane 

B) 45332000 – 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

C) 45331100 – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

D) 45321000 – 3 Izolacja cieplna 

E) 45343230 – 4 Instalowanie układu natryskiwania 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE 

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w  budynku. Wymagania 

ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi działami.  

 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich materiałów, które posiadają odpowiednie 

atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały do budowy w sposób 

ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

 

 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych etapów robót, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania 

konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Inwestora. 

 

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

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 wskazaniom zawartym w ST, w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi 

w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy.  

 

2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

 

2.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST, poleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

 

 

2.5 Zgodność Robót z  ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje 

techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane 

określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy 

uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, 

które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, 
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aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji 

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

 

2.6 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów  i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie i ST, a także 

w normach i wytycznych. 

 

 

3 DOKUMENTY BUDOWY 

 

3.1 Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót, 

 

3.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

4.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach robót podanych 

w przedmiarze lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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4.2 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 

5 ODBIORY 

 

5.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

i ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór tego robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru i Inwestora.  

 

5.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. Odbioru końcowego dokonuje inspektor nadzoru. 

 

5.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

 

5.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- dzienniki budowy ( oryginał ), 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
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- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

5.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

 

6 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, winny być rozliczane wg ustaleń 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie 

wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają 

obmiarowi. 

 

 

7 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności: 

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

e). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 

 

8 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 



8 

 

 

S – 02 ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie budowy pomieszczeń garderoby przy scenie oraz instalacji z tym związanych -  

instalacji kanalizacji, wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz przebudowy instalacji tryskaczowej w 

zakresie zadania pn. „Remont z elementami przebudowy pomieszczeń Teatru Maska w Rzeszowie”. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji wymienionych w pkt. 1.1 w budynku.  

 

 

2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ  

 

2.1. Materiały 

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

 

2.1.1. Przewody 

Instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych z warstwą antydyfuzyjną typu PE-Xc/Al/PE 

z polietylenu sieciowanego o połączeniach mechanicznych typu Push za pomocą kształtek z mosiądzu 

i pierścieni mosiężnych.  

Łączniki i kształtki z żeliwa ocynkowanego uszczelnione pastą uszczelniającą i konopiami czesanymi lub 

taśmą teflonową, spełniające wymogi normy PN- 76/H- 74392 

Dostarczone na budowę rury powinny by proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 

i ubytków spowodowanych korozję lub uszkodzeniami. Podłoże na którym składuje się rury musi być 

równe tak, aby rura była podparta na całej długości wysokość stosu nie przekraczać 1,0m. 

 

2.1.2. Armatura 

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, 

- wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 

- armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

- uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez 

indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki, i inne materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. 

a) baterie umywalkowe, zlewozmywakowa - stojące i natryskowe, niklowane φ15mm spełniające 

wymogi normy PN-78/M-75114 
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b) zawory odcinające kulowe, obudowa-mosiądz niklowany, gniazdo uszczelniające PTFE, kula mosiądz 

chromowany 

 

 

2.1.3 Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

 

2.2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

2.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

2.3.1. Przewody 

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. 

 

2.3.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. 

 

2.3.3. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 

i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 

i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten 

nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

2.4. WYKONANIE ROBÓT 

 

2.4.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi z PE-XC/Al./PE łączone będą poprzez aksjalne nasuwanie tulei mosiężnej. 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 pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych niewolno używać. 

· Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń 
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Instalacje w pomieszczeniach prowadzić w bruzdach ściennych, zabudowach i warstwach posadzkowych. 

Wszystkie podejścia do urządzeń wykonać w bruzdach lub ściankach. Trasy przebiegu, średnice i grubości 

ścianek przewodów zostały przedstawione w części graficznej opracowania. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą 

rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 

zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających lub w innym systemie dopuszczonym aprobatą 

techniczną. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla 

rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 

uchwyt. 

 

2.4.2. Montaż armatury i osprzętu 

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

Armaturę w instalacjach wewnętrznych zamontować w miejscach dostępnych, umożliwiających 

eksploatacyjnemu obsługę i konserwację instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami 

Inwestora, a także z wymogami producenta. Instalację wodociągową Wykonawca wyposaży w armaturę 

o ciśnieniu 1,0 MPa. 

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

określonym w projekcie wykonawczym. 

 

2.4.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 

po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 

następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą by ć prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

Rurociągi ciepłej wody użytkowej zarówno poziome jak i pionowe należy zaizolować termicznie zgodnie 

z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Załącznik nr 2 tj.: 

 

Lp. Średnica przewodu i lokalizacja Grubość izolacji cieplnej 0,035 W/(m · K) 

1 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 22 mm 20 mm 

2 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 22 – 35 mm 30 mm 

3 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 35 – 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 

4 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej powyżej 100 mm 100 mm 

5 Rurociągi przechodzące przez ściany i stropy, skrzyżowania 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w ścianach 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w posadzce 6 mm 

 
2.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana 

próbie szczelności na 10 bar. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeżeli w czasie 20 minut nie wykazuje 

spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 

wodą zimna, drugi raz wodą o temperaturze + 60 0C. Po wykonaniu próby ciśnieniowej instalacje należy 

zachlorować przez 24 godziny i następnie przepłukać kilka razy aż znikną właściwości chloru w wodzie. 

Następnie przeprowadzić badania bakteriologiczne wody zlecając wykonanie specjalistycznym laboratoriom. 
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Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeśli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 

zładu oddzielnie. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

3. INSTALACJA KANALIZACJI 

 

3.1. Materiały 

Do wykonania instalacji kanalizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

 

3.1.1. Przewody 

Instalację kanalizacyjną wykonanać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC i PP, uszczelnionych 

w kielichach gumowymi pierścieniami. Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spełniające wymogi normy PN-

67/C-089205(3) łączone na uszczelkę gumową i wcisk, w zakresie średnic 50 - 160 mm. 

 

3.1.3. Przybory i urządzenia sanitarne 

a) zlewozmywak 

b) umywalki porcelanowe z syfonem z tworzywa  

c) stelaże do zabudowy lekkiej dla misek ustępowych z przyciskami spłukującymi 

d) miski ustępowe ceramiczne zawieszane na stelażu z deską sedesową  

e) brodzik natryskowy z kabiną 

f) czyszczak kanalizacyjny 

 

3.2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

3.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

3.3.1. Przewody 

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. 

 

3.3.2. Przybory i urządzenia sanitarne 

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. 

 

3.4. WYKONANIE ROBÓT 

 

3.4.1. Montaż rurociągów 

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych należy wykonać 

z rur kanalizacyjnych HT/PVC o odporności termicznej przy przepływie ciągłym/chwilowym 75/95°C 

zgodnych z aprobatą techniczną AT-15-7461/2007, łączonych na uszczelki gumowe klasy „N”. Kanalizację 
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sanitarną prowadzoną w gruncie należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC-U łączonych na uszczelki 

gumowe klasy „S”. 

Bosy koniec rury, należy sfazować pod kątem 15÷200 i następnie wsunąć do kielicha przy użyciu pasty 

poślizgowej, tak aby odległość między nimi i podstawą kielicha wynosiła 0.5÷1.0 cm. Na każdym pionie 

w najniższym punkcie na parterze należy zamontować czyszczak rewizyjny z PVC. Piony należy 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. Piony główne wyprowadzić ponad dach 

i zakończyć rurami wywiewnymi O160. Piony pośrednie zakończyć zaworami napowietrzającymi. 

Minimalne średnice poziomów kanalizacyjnych określono w projekcie i powinny wynosić; 

– 100 mm – od pojedynczych misek ustępowych, wpustów, 

– 150 mm – od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych 

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny 

wynosić; 

– 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wanny, umywalki, pisuaru, wpustu podłogowego. 

– 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych, 

– 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu 

wynoszą; 

dla przewodu o średnicy 100 mm – 2.0 % 

jak wyżej 200 mm – 1.5 % 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych założonych w projekcie mogą wynosić 10%. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród 

budowlanych i ograniczenia drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 

przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod 

kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo 

co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 

mocowane niezależnie. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą 

połączeń rozłączalnych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur 

i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą; 

– dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm – 1.0 m, 

– dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm – 1.25 m, 

– dla rur z pozostałych materiałów – 2.0 m. 

 

3.4.2. Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych 

 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym powinny wyposażone w indywidualne 

zamknięcia wodne(syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysycania wody 

z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do 

pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej; 

– przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych 

pralkach, itp. – 75 mm 

– przy wpustach podłogowych – 50 mm 

– przy przewodach spustowych deszczowych – 100 mm 

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0.75÷0.80 m. 

 

3.5 Badania i uruchomienie instalacji 

– podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
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– kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo- gospodarcze sprawdza się 

na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 

 

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 

4.1. Materiały 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 

i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

4.1.1. Przewody 

Instalację wodociągową wykonać z   z  rur  wielowarstwowych  z warstwą antydyfuzyjną typu 

PE-Xc/Al/PE z polietylenu sieciowanego o połączeniach mechanicznych typu Push za pomocą kształtek 

z mosiądzu i pierścieni mosiężnych (np. system TECEflex, Rehau Rautitan lub równoważne). 

Dostarczone na budowę rury powinny by proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 

i ubytków spowodowanych korozję lub uszkodzeniami. Podłoże na którym składuje się rury musi być 

równe tak, aby rura była podparta na całej długości wysokość stosu nie przekraczać 1,0m. 

 

4.1.2. Armatura 

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, 

- wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 

- armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

- uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez 

indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki, i inne materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. 

a) zawory kulowe  

b) zawory grzejnikowe, termostatyczne zasilające oraz powrotne 

c) głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradzieżą 

d) grzejniki stalowe płytowe z kompletem zawieszeń oraz odpowietrznikiem i korkami 

e) grzejniki łazienkowe stalowe drabinkowe 

 

4.1.3 Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

4.2. SPRZĘT 

·Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

4.3.1. Przewody 

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. 

 

4.3.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. 

 

4.3.3. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 

i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 

i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten 

nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

 

4.4. WYKONANIE ROBÓT 

 

4.4.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi z PE-XC/Al./PE łączone będą poprzez aksjalne nasuwanie tulei mosiężnej. Przewody miedziane 

łączyć na lut miękki.  

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 pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych niewolno używać. 

· Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń 

Rurociągi prowadzić w bruzdach posadzkowych, ściennych oraz zabudowach. Trasy przebiegu, średnice 

i grubości ścianek przewodów zostały przedstawione w części graficznej opracowania. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą 

rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 

zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających lub w innym systemie dopuszczonym aprobatą 

techniczną. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla 

rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 

uchwyt. 
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4.4.2. Montaż armatury i osprzętu 

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

Armaturę w instalacjach wewnętrznych zamontować w miejscach dostępnych, umożliwiających 

eksploatacyjnemu obsługę i konserwację instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami 

Inwestora, a także z wymogami producenta.  

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

określonym w projekcie wykonawczym. 

Regulacja grzejników za pomocą zaworów termostatycznych ze zintegrowaną nastawą wstępną. 

Do termostatycznych zaworów grzejnikowych stosować wyłącznie odpowiednio oznaczone złączki 

zaciskowe gwintowane. Na wszystkich wkładkach zaworowych grzejników zintegrowanych oraz zaworach 

termostatycznych grzejników łazienkowych zamontować głowice termostatyczne grzejnikowe 

z wbudowanym czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5 oraz zabezpieczeniem przeciw kradzieży. 

Zakres regulacji od 6°C do 28°C. Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem. Skala w zakresie 1 do 5. 

Zabezpieczenie przed zamarzaniem 6°C. Histereza 0.3 K. Wpływ różnicy temperatury 0.9 K. Wpływ różnicy 

ciśnienia 0.3 K. Czas zamykania 24 min. 

Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z zaworem stopowym i ręczne 

odpowietrzniki grzejnikowe. Pod każdym zaworem odpowietrzającym zamontować zawór kulowy dn15 dzięki 

któremu możliwe będzie dokonanie przeglądu i oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego 

zaworu odpowietrzającego.  

Grzejniki należy montować w poziomie z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia. Grzejniki należy 

montować zgodnie z instrukcją producenta. Grzejniki należy zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem lub 

uszkodzeniem do czasu zakończenia robót Wykończeniowych.  

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 

4.4.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 

po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 

następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Połączenia izolacji wykonywać przy pomocy dedykowanych taśm klejących. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą by ć prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi. 

Rurociągi należy zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Załącznik nr 2 

tj.: 

 

Lp. Średnica przewodu i lokalizacja Grubość izolacji cieplnej 0,035 W/(m · K) 

1 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 22 mm 20 mm 

2 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 22 – 35 mm 30 mm 

3 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 35 – 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 

4 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej powyżej 100 mm 100 mm 

5 Rurociągi przechodzące przez ściany i stropy, skrzyżowania 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w ścianach 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w posadzce 6 mm 

 
4.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Po zmontowaniu instalacji należy wykonać dwukrotne płukanie i następnie przeprowadzić próbę 

hydrauliczną na zimno i gorąco na ciśnienie 4 bar.  
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Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Próbę ciśnieniową wodną należy wykonać 

na ciśnienie min. 0.4 MPa. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów 

oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów itp. Próbę szczelności zładu na 

gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych 

parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed 

przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co 

najmniej 72 godzin. 

Podczas próby instalacji na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. 

Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, 

jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń 

i trwałych odkształceń. 

Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 – 

dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0.1% pojemności zładu. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

5. PRZEBUDOWA INSTALACJI TRYSKACZOWEJ 

 

5.1. Materiały 

Do wykonania instalacji tryskaczowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

 

5.1.1. Przewody 

Instalację tryskaczowej wykonać z   z  rur  ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. 

Starą instalację należy zdemontować. 

Dostarczone na budowę rury powinny by proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 

i ubytków spowodowanych korozję lub uszkodzeniami. Podłoże na którym składuje się rury musi być 

równe tak, aby rura była podparta na całej długości wysokość stosu nie przekraczać 1,0m. 

 

5.1.2. Armatura 

Wykorzystane będą tryskacze z demontażu. 

Przed zamontowaniem tryskaczy należy sprawdzić czy: 

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, 

- armatura jest wewnątrz czysta  

- uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

 

5.2. SPRZĘT 

·Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

5.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

5.3.1. Przewody 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 
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5.3.2. Armatura 

Po zdemontowaniu armaturę należy przechowywać w pojemnikach. 

 

5.4. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.4.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi stalowe łączone będą za pomocą łączników gwintowanych. Do połączeń używać należy 

odpowiednich materiałów jak pasta, konopie. 

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 pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych niewolno używać. 

· Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń 

Rurociągi podwieszać na systemowych zawiesiach. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów 

zostały przedstawione w części graficznej opracowania. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą 

rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 

zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających lub w innym systemie dopuszczonym aprobatą 

techniczną. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla 

rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 

uchwyt. 

 

5.4.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Przed montażem tryskaczy należy je oczyścić oraz sprawdzić czy nie są uszkodzone. Zabrania się 

montować uszkodzone tryskacze. W w przypadku stwierdzenia zniszczenia element należy wymienić na 

nowy.  

Instalację należy oznaczyć w czytelny i trwały sposób: kierunki przepływu, oznaczenia przewodów. 

 
5.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Po wykonaniu instalację należy przepłukać oraz poddać próbie hydraulicznej. Z wykonanej próby spisać 

protokół. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
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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. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

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

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i 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. 

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), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

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

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

· Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. – COBRTI INSTAL 

Warszawa. 

 PN.81/B.10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

 PN.ISO 4064-1 :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania. 

 PN.ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

 PN-B.10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania. 

 PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
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 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

 PN-EN 1717:2002 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 

i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.  

 PN-B-02421 lipiec 2000 Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

Atest higieniczny 

 HK/W/027 4101/2000 Zawory antyskażeniowe firmy SOCLA 

 PN-82/M-01600 Terminologia. Armatura przemysłowa 

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

 PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane" 

 PN-EN 545:2002 "Rury i kształtki z żeliwa do rurociągów wodnych" 

 PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji" 

 PN-78/M-75l14 "Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe" 

 PN- 75M- 75208 "Zawory wypływowe ze złączką do węża" 

 PN-93/M- 7502 "Armatura sanitarna – zawory" 

 PN-EN 1253- 1+4:20002 "Wpusty ściekowe w budynkach" 

 PN-88/C-89206 "Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu" 

 PN- 7 4/C-89200 Rury z nieplastyf1kowanego polichlorku winylu. 

 PN- 76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych 

 PN- 76/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania 

 PN-ISO 8361-2:1994 Rury i kształtki z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Chłonność wody 

Warunki badania rur i kształtek z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVCU) 

 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elementów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część l (Guma) 

 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyf1kowanego polichlorku winylu.  

 PN-EN 12842:2002 (U) Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub 

PE- Wymagania i metody badań. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

- Warunki techniczne wykonania. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące normy 

techniczne. 

 PN-EN-12106:2002 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu(PE). 

Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku. 

 PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych 

ISO/TR 9080 Oznaczenie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej temperaturze. 

 PN-EN ISO 9969:1997Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczenia sztywności obwodowej. 

ISO/TR 10358 Odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych. 

 PN-EN 68 l-1:2002 Uszczelnienie z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających- Część 1: Guma. 

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

 PN-M49060: 1980 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania. 

 Dz.U. Nr 75 z 2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33 z 2003 Rozporządzenie z dnia 13 

lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Dz. U. Nr 109 z 2004 Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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 Dz. U. Nr 151 z 2002 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Dz. U. Nr 47 z 2003 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano- 

montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 97) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską 

Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej -Warszawa 1994 r. 

 

 


