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ST-IS.01. 

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA  ODDZIAŁU POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNEGO SZPITALA 

OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST-IS 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w 

ramach przebudowy pomieszczeń Oddziału Położniczo Ginekologicznego Szpitala 

Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie 

 

1.2. Zakres stosowania ST-IS 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót 

objętych projektem. Specyfikacja Techniczna - Sanitarna /ST-S/ jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

powyższym punkcie. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w  przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje  pewność, Są podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania  wynikających z doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST-IS 

 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących instalacji: 

 
• instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i ciepłej – zakres robót, ze względu na 

nowoprojektowane funkcje pomieszczeń oraz zużycie istniejącej instalacji, obejmuje 

demontaż starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania robót 

instalacji wod-kan została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać 

planowany zakres robót  

• wentylacja – zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną. W celu uzupełnienia 
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powietrza zaprojektowana jest centrala nawiewno – wywiewna. W węzłach 

sanitarnych należy zamontować wentylatory osiowe na kanale wentylacji 

grawitacyjnej. Zaprojektowana również układ wyciągowy po przez wentylator 

kanałowy w celu uniknięcia mieszania się powietrza. 

 

1.3.1. Roboty towarzyszące 

• wykucie bruzd na instalacje 

• kucie posadzki 

• demontaż pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą 

• demontaż kanalizacji sanitarnej 

• zamurowanie bruzd i naprawa posadzek 

• podłączenie pionu do istniejącego leżaka kanalizacji 

 

1.3.2. Roboty inwestycyjne 

 

• wykonanie podejść do urządzeń sanitarnych z rur stalowych ocynkowanych 

• montaż armatury 

• wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 

• wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia 

• montaż urządzeń sanitarnych w  wraz z osprzętem.  

• zamurowanie bruzd i naprawa posadzki 

• montaż centrali nawiewno-wywiewnej KLIMOR 

• montaż wentylatorów łazienkowych  

• montaż kanałów wentylacyjnych wraz z kształtkami i osprzętem 

• montaż czerpni powietrza 

• montaż wyrzutni dachowej dla centrali wentylacyjnej jak i dla wentylatora 

wyciągowego kanałowego 

• wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej 
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1.4. Określenia podstawowe 

 

Roboty sanitarne 

 wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

 

Wykonawca 

osoba lub organizacja wykonująca roboty sanitarne 

 

Ustalenia projektowe 

ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 

Materiały 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 

 

Rysunki 

dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i rozmieszczenie 

urządzeń 

 

Instalacja wody zimnej i ciepłej 

instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarnez budynku 

 

Instalacja wentylacji 

układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem wymuszającym przepływ 

powietrza 

 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 

wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 

powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu 

powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

 

Rozprowadzenie powietrza  

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z 

tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów 
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Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 

Wyrzutnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 

 

Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 

 

Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 

 

Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, 

przez którą przepływa powietrze 

 

Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający 

na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 

 

Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie 

hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 

 

Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 

 

Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i 

powinien przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez 

Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Placu Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i 

pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
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nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, 

posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i 

obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca 

nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

• urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  

i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz 

warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno 

dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  

• sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: czynniki 

mogące stwarzać zagrożenia 

a) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 

b) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 

c) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 

d) zapewnienie BHP 

e) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

niezbędnego przy prowadzeniu robót remontowych 

f) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

• dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały 

nadzór Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe 

dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. 

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony 

przez Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. (wraz ze zmianami wprowadzonymi 06.09.2011) w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów instalacji wod-kan. 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:  

-znakowanie znakiem CE co oznacza, są dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez  

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, lub  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 

podlegające  obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany".  

Przewody instalacji wodociągowej powinny zapewnić Użytkowanie w okresie 

nie krótszym niż 30 lat.  

Osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w 

okresie co najmniej 15lat. 

Instalację w budynku należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w 

taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w 

szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych 

• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 

• niebezpiecznego promieniowania 

• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 

• nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 



 
 

8 
 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 

 

2.1.1. Zastosowane materiały 

• rury PVC- wg.PN 85/C-89205 

• kształtki PVC- wg PN 85/C-89205 

• rury i kształtki stalowe ocynkowane 

• armatura-wg PN76/M-75178 , PN-EN 271:192 

 

2.1.2. Wyposażenie sanitarne 

• umywalki- wg PN-79/B 12634 

• miska ustępowa– wg PN-79/B 12638 

• zlewy– wg PN-79/B 12638 

 

2.1.3. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją  

1. Rura stalowa ocynkowana:  dn 15mm, dn 20mm, 

2. Baterie umywalkowe łokciowe 

3. Bateria zlewozmywakowa jedno uchwytowa 

4. Zawór odcinający gwintowany dn 15mm, dn20mm,  

5. Zawór kątowy gwintowany do dolno płuków dn15 

6. Zawory regulacyjny do cwu: dn15mm, dn20mm, dn25mm, dn32mm, 

7. Otulina przeciw roszeniowa polietylenowa 

8. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV : 50mm, 75mm, 110mm, 160mm 

9. Umywalka ceramiczna 

10. Syfon umywalkowy 

11. Miska ustępowa 

 

2.2. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, 

urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o 

dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 

Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub 
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deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Przewody wody zimnej, ciepłej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych. 

Instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach oraz pod stropem należy 

zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości min. 10 mm natomiast przewody 

wody ciepłej i cyrkulacji otulina otuliną, grubości równej średnicy wewnętrznej rury 

(zgodnie z załącznikiem nr 2 DZ.U.02.75.690 )  

 

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji 

kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w 

razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w 

budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. 

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych 

projektuje się wykonać z rur PVC. 

U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję 

kanalizacyjną. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.  

 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów instalacji wentylacji  

 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach 

wentylacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień 

zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być 

gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 

Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami 

wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich 

obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów 

wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń 

związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny 

być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji 
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wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4.1. Przewody wentylacyjne 

Materiały: 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących 

materiałów: 

a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 

b) blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 

c) blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 

d) blacha stalowa ołowiowana; 

e) blacha cynkowa; 

f) płyty PVC; 

g) płyty z polipropylenu; 

h) mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany; 

i) mur betonowy monolityczny; 

j) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i 

przeciwpożarowymi 

 

2.4.2. Wykonanie 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 

Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie 

pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76001. Wykonanie przewodów 

prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76002. 

 

2.4.3. Montaż przewodów 

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 mm. 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. 
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Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje 

cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 

powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwą chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 

osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 

odporność na korozje 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: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w 

czasie czyszczenia lub konserwacji. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na 

podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka 

występuje. 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 
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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. 

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej 

niż15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 

podkładek z materiałów elastycznych lub wibro izolatorów. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 

powinien być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 

typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym 

terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom 

szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

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 
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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. 

 

4.1. Rury PVC i PE 

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 

 

4.2.  Rury stalowe  

Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok 

siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez pod 

klinowanie. 

 

4.3. Armatura i urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura 

transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  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, 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 
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BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 

5.2. Zakres i kolejność wykonania robót 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 

• przygotowanie instalacji wod – kan 

• układanie instalacji wod – kan i hydrantowej 

• montaż podejść dopływowych i odpływowych 

• montaż zaworów i skrzynek hydrantowych 

• montaż baterii umywalkowych 

• wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 

• montaż ceramiki łazienkowej 

 

5.3. Roboty towarzyszące 

W zakres robót towarzyszących wchodzą roboty rozbiórkowe polegające na 

przebiciach przez ściany i stropy.  

Gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc rozbiórkowych, a następnie 

wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem.  

Przy przejściach przez stropy i ściany zastosować należy tuleje ochronne. Po 

wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby szczelności i poddać instalację 

płukaniu  

 

5.4. Instalacja wodociągowa 

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. Rurociągi prowadzone w ścianach powinny 

być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia 

przez najwyżej położone punktu czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 
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Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać 

warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o 

prędkości  

co najmniej 1,5 m/s. 

Próba szczelności  instalacji: 

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować 

ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego 

ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne 

nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym 

czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i 

głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na 

przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury 

strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby 

punktów czerpalnych instalacji. 

 

5.5. Instalacja kanalizacyjna 

Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, 

przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z 

dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać 

podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, 

równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany 

kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak 

wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodowych 

głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się 

łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 st. 

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm 

i=2% DN160 i=1,5%, DN200i=1% Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być 
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skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez 

wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem 

antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów lub obejm.  

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. 

 

5.6. Instalacja wentylacji 

Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Kanały wentylacji 

mechanicznej należy wykonać jako przewody okrągłe. 

Dla potrzeb  pomieszczenia nr 7 gab. bad-zab Litotryp. zaprojektowano 

wentylację wywiewną za pomocą wentylatora kanałowego oraz nawiew do tego 

pomieszczenia z układu nawiewnego centrali wentylacyjnej.  W celu uzupełnienia 

powietrza wyciąganego dla obu tych pomieszczeń przyjęto centralę nawiewną, do 

której świeże powietrze jest dostarczane przez czerpnię ścienną wbudowaną  w oknie 

od strony północnej budynku. Pozostałe pomieszczenia z pominięciem sanitariatów i 

magazynów wentylowane będą z układu nawiewno wywiewnego centrali 

wentylacyjnej podwieszanej zlokalizowanej w przestrzeni stropu podwieszanego 

poczekalni. W węzłach sanitarnych należy zainstalować wentylator osiowy z 

czujnikiem synchronizowanym z włącznikiem oświetlenia. Kanały wentylacyjne należy 

przymocować systemowymi uchwytami i obudować. Wyrzutnia z centrali 

wentylacyjnej wyprowadzona będzie na zewnątrz budynku, i poprowadzona wzdłuż 

ściany budynku z zakończeniem wyrzutni dachowej. Takie samo rozwiązanie tyczy się 

wyrzutni wentylatora kanałowego.  

Wszystkie istniejące kanały wentylacyjne należy zdemontować i usunąć. 

Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi  przez uprawnionego kominiarza, który 

sporządza odpowiednią opinię z tego przeglądu. Komisja odbiorowa odbiera 

poprawność wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją.     
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6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 

wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 

Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

m – dla instalacji rurowych 

m3- dla robót przygotowawczych np. wykopy,  

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  

który stanowi odrębne opracowanie.   

 

7.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości 

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. 
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• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 

odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania 

w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych.  

• odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  

i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

• Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające  

lub zamienne) 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego 

wyposażenia 

• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

• Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
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• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją  

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy  

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, 

wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami  

 

8.  ROZLICZENIE ROBÓT 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy 

Inwestorem a Wykonawcą. 

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość 

podana przez Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

• koszty pośrednie i zysk 

 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wod. – kan. COBRI INSTAL 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 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 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 



 
 

20 
 

 

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. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na 

wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. 

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z 

projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robót.  

 


