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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem instalacji wod-kan. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania 
ogólne". 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem instalacji wod-kan. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t. „Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne". 
 

2 MATERIAŁY 
2.1 Instalacje wodne 

�  Rury do wody pitnej PP 20 
�  Rury do wody ciepłej stabilizowane PP 20 
�  Pianka izolacyjna do rur PP 20 gr. 8mm 
�  Pianka izolacyjna do rur PP 20 gr. 20mm 
�  Bateria umywalkowa 
�  Zawór kulowy gwintowany DN 15 

2.2 instalacja kanalizacji 

�  Rury kanalizacyjne wewnętrzne 50 PVC 
�  Umywalka 
�  Wpust podłogowy DN50 stal nierdzewna 

 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzęty 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne". 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót instalacyjnych winien wykazać się 
możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
wykonywania tych robót a w szczególności wymienionego poniżej. 

Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości wystarczającej do wykonania robót): 

• mieszarki do zapraw 
• wiertarka darowa 
• narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazów medycznych 



4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne". 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robot podarto w części pt. „Wymagania ogólne" 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i 
etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3 Wykonanie robót 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych 
dokumentach określonych w pkt. 10. 

5.3.1 Instalacja wody zimnej 

Instalacja wody wykonana będzie z rur PP PN10 lub równorzędnych. Łączenie przez 
zgrzewanie dyfuzyjne. Instalacje rozprowadzać w posadzce lub w bruzdach w ścianach, 
piony w szachtach a podejścia do armatury prowadzić w bruzdach w ścianach. 
Wszystkie rury układać w otulinach 

5.3.2 Instalacja wody ciepłej 

Instalację wody ciepłej należy wykonać z rur polipropylenowych PP stabilizowanych 
PN 10. Instalacje rozprowadzać w posadzce lub w bruzdach w ścianach, piony w 
szachtach a podejścia do armatury prowadzić w bruzdach w ścianach. Wszystkie rury 
układać w otulinach. Całość robót związanych z montażem wody zimnej i wody ciepłej 
należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

5.3.3 Montaż przewodów kanalizacyjnych 

Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjna wykonana będzie z rur PVC kielichowych. 
Połączenia rur wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. Rury PVC prowadzić w posadzkach oraz na ścianie. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Badaniom należy poddać: 

• zgodność realizacji z dokumentacją projektowy i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej 

• jakość wykonania połączeń rurowych i montażu rur na ścianie 
• jakość montażu punktów poboru i urządzeń kontrolnych 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 



7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robot 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne". 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr bieżący) dla instalacji rurowych oraz szt. (sztuka) dla 
montażu punktów poboru i urządzeń kontrolnych. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w części „Wykonania ogólne". 

8.2 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3 Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać, co 
najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne". 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• obsługę sprzętu 
• instalację rur na ścianie i łączenie rur 
• montaż i podłączenie punktów poboru 
• montaż i podłączenie urządzeń kontrolnych 
• przeprowadzenie szczelności instalacji 
• przeprowadzenie sprawdzenia poprawności działania urządzeń 
• oczyszczenie miejsca pracy 
• likwidację stanowiska pracy 
 

10 PRZEPISY ZWĄZANE 
10.1 Normy 

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości 

PN -92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze 
zmiana PN-B-01716:1992/Az1:1999 

PN-76/B02440 Zabezpieczenie urządzeń cieplej wody użytkowej 
PN-92/D-01076 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-92/B-10735 kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 



10.2 Inne dokumenty 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych w zakresie 

„Budownictwo ogólne" - wyd. ITB, Warszawa 2004 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568 2006.12.09r. z 
późniejszymi zmianami) 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa 
• Dokumentacja projektowa 


