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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót branży 

sanitarnej związanych z modernizacja targowisk miejskich w Ostrowie Wlkp. przy ul. Konopnickiej. 

 

1.2. Zakres opracowania 

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. Roboty budowlane zostały sklasyfikowane na podstawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV), którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. 

zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV). 

W niniejszej SST przedstawiono część grupy Robót Budowlanych (kod wg CPV: 45330000-9, 45232130-2,45232150-

8,45232410-9), w skład której wchodzą: 

 Rurociągi do odprowadzenia  kan. deszcz. 

 Rurociągi do odprowadzenia kan. sanitarnej 

 Rurociągi zastosowane do przyłącza wodociągowego 

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków   

 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą rurociągów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji 

deszczowej. 

 

a.  W miejscach występowania w podłożu gruntów zbudowanych z piasków drobnych, średnich i grubych przewody 

układać bezpośrednio na zagęszczonym gruncie rodzimym. 

b. Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i 

podwieszenie. 

 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzi 

 

Przewody przy obiektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami  

  

Przewody z rur ciśnieniowych polietylenowych SDR 17 o średnicy 25mm.Wpięcie przyłącza wodociągowego do 

istniejącej instalacji z rur PE znajdującej się na terenie targowiska. 

              Armatura wg zestawienia: 

 

- zasuwa odcinająca DN25 

- obudowa zasuwy i skrzynka uliczna 

- zawory odcinające DN20 w pomieszczeniu sanitarnym 

- zawór antyskażeniowy DN20 EA 

- wodomierz DN15 

 

 

Kanały deszczowe ,  

 

Przewody kanalizacyjne z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-u kl. „S”. Studzienki rewizyjne systemowe z 

PP o śr. 425,.  

 

Kanały i przykanaliki ściekowe 

 

Przewody kanalizacyjne z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-u kl. „S”. Studzienki rewizyjne   

systemowe z PP o śr. 425.  

 

  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową . 

 

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i  Poleceniami Inżyniera.  

 

 

2.  Instalacje wewnętrzne. 

 

Wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacji obejmują: 
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przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające wodę do picia i celów technologicznych, od wodomierza lub od 

wejścia przewodu do budynku do armatury czerpalnej, przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające ciepłą wodę na 

potrzeby użytkowe, poczynając od wyjścia z podgrzewacza ciepłej wody do armatury czerpalnej.  

Przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych i urządzeń technologicznych 

znajdujących się wewnątrz budynku do studzienki za budynkiem oraz odprowadzające wody deszczowe z wpustów deszczowych 

dachowych i powierzchniowych. 

 

 

2.1. Wymagania ogólne 

1. Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika 

budowy, że: 

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, elementy 

budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, 

odpowiadają założeniom projektowym. 

2. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i 

ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów 

(w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i 

wymaganiach technicznych, pod warunkiem że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania 

i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

3. Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 

4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem 

zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodów). 

5. Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku niepodpiwniczonego lub poniżej 

poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków: 

temperatura wewnętrzna pomieszczenia jest zawsze  > 0°C, 

przewody układane są co najmniej na głębokości 30 cm poniżej poziomu podłogi w odkrywanych na całej długości lub 

przełazowych kanałach. 

Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę nad przewodem. 

6. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura 

nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu 

przewodu wynosiła co najmniej 40 cm. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym. 

7. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w 

miejscach tych nie może być połączeń rur. 

Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 

Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

8. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej ław 

fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny 

być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

10. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się stosowanie odsadzek, z 

tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie 

mniejszym od 45°. 

11. Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 

należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia 

lub szyby instalacyjne przylegające bezpośrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych 

należy zaizolować akustycznie. 

12. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd 

materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej i ciepłej wody. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być 

zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd przez owinięcie papierem. 

13. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych 

właściwościach powinny być: 

prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych — mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest 

mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 

mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu: 

w przewodach wodociągowych — powyżej + 30°C, 

w przewodach kanalizacyjnych — powyżej + 45°C. 

14. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 

15. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co 

najmniej: 

dla przewodów o średnicy :  25 mm  -  3 cm, 

dla przewodów o średnicy  32 - 50 mm — 5 cm, 

Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 

16. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 

uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 

ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą 
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uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 

poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

17. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

18. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów zasilanych z innych źródeł; 

niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami 

centralnego ogrzewania oraz urządzeniami przemysłowymi. 

19. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy 

izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur. 

2.2. Materiały 

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z 

materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę 

upoważnioną przez Ministra Zdrowia. 

2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej należy wykonywać z rur i łączników tworzywowych (np. nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu, polietylenu, polipropylenu z wkładka aluminiową rury typu PE-RT/AL./PE-RT),  

3. Wewnętrzne instalacje ciepłej wody należy wykonywać z materiałów o odporności korozyjnej dostosowanej do stopnia 

agresywności wody. 

4. W instalacjach wody zimnej i ciepłej niedopuszczalne jest łączenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie. 

5.  Należy dążyć do stosowania w instalacji materiałów jednorodnych. Jeżeli nie daje się uniknąć rozwiązania mieszanego, należy 

wiedzieć, że: 

niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopów miedzianych ze stalą niestopową i ocynkowaną, w kierunku przepływu 

wody elementy z miedzi i stopów miedzi powinny być instalowane za elementami stalowymi ocynkowanymi, tam, gdzie jest to 

możliwe należy unikać metalicznego styku stali austenitycznych Cr—Ni i Cr—Ni—Mo ze stalą ocynkowaną. 

7. Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur tworzywowych bezciśnieniowych PVC w wykonaniu 

standardowym lub HT – o podwyższonej odporności na wysokie temperatury.  Dobór materiału uzależniony jest od temperatury i 

stopnia agresywności ścieków. Przewody kanalizacyjne umieszczone w stropie podwieszanym należy wykonać z rur żeliwnych o 

połączeniach na obejmy pazurowe. 

8. Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych lub urządzeń przemysłowych do pionów spustowych 

powinny być wykonane w zasadzie z tych samych materiałów co piony spustowe. Podejścia odprowadzające ścieki o podwyższonej 

temperaturze, np. z pralki automatycznej, zlewozmywaków i zlewów kuchennych w budynkach mieszkalnych i użyteczności 

publicznej, powinny być wykonane z materiału odpornego na temperaturę 100 °C. 

9. Zewnętrzne piony deszczowe należy wykonywać z rur żeliwnych bezciśnieniowych do wysokości 2 m nad poziomem terenu. 

Powyżej można stosować rury z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej oraz rury PVC o wymaganej odporności na uderzenia i 

temperaturę zewnętrzną. Przy odprowadzeniu wód opadowych do kanalizacji deszczowej pion spustowy powinien być wyposażony 

w czyszczak – rewizję. 

10. Wewnętrzne piony deszczowe należy wykonywać z rur ciśnieniowych PVC. 

 

2.3. Montaż przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

 2.3.1. Przewody z rur PE-RT/AL/PE-RT 

1. Przewody łączyć za pomocą kształtek zaciskowych. Mocowanie przewodów biegnących wzdłuż ścian i stropów wykonać za 

pomocą opasek rurowych, zawieszeń i wsporników z zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewodów prowadzone przez 

przegrody budowlane należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi umożliwiającymi swobodne przemieszczanie przewodów. W 

obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić 

kitem plastycznym 

 2.3.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych 

1. Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej 

średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15—20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby 

odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5—1,0 cm. 

2. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

110 mm — od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w kuchniach, 

łazienkach, 

160 mm — od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, przyborów kanalizacyjnych w 

zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach razem połączonych. 

3. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić: 

DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu łazienkowego podłogowego, 

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

DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu wynoszą : 

dla przewodu o średnicy DN 100 mm - 2,5 %, 

dla przewodu o średnicy DN 150 mm - 1,5 %, 

dla przewodu o średnicy DN 200 mm - 1,0 %, 

5. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić ± 10%. 

Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 

(pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 

6. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie 

większym niż 45°. Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 

68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej. 
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7. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów 

lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się 

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 przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane 

niezależnie. 

8. 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 — 1,5 m. 

9. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być 

rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą 

lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy 

zapewniać przez zastosowanie kompensatorów. 

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15—20 cm; dno wykopów 

powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed 

osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I—IV przewody można układać bez podsypki piaskowej. 

11. W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza się, w wyjątkowych 

przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na odpowiednich wspornikach, w sposób uniemożliwiający 

powstawanie załamań w miejscach połączeń. 

12. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie: 

pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach 

należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów, czyszczaki 

powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym, przewody 

kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odległości między 

czyszczakami powinny być zgodne z normą PN-92/B-10735. Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi 

pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego zamknięcia, piony deszczowe wewnętrzne należy wyposażyć w skrzynki 

rewizyjne średnicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi. 

13. Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i drzwi prowadzących do 

pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w 

zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych. 

14. Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć powiększoną średnicę w 

stosunku do średnicy pionu spustowego: 

dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, 

dla pionu średnicy 100 mm  - do 150 mm. 

Dla przewodów średnicy większej niż 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane. 

Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5—1,0 m. 

15. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech przewodów spustowych nad 

najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole 

powierzchni "przekroju tej rury nie może być mniejsze od 50 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów 

wentylacyjnych. 

16. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów wentylacyjnych z 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 

17. Zamknięcie przeciwzalewowe należy umieszczać w miejscach, łatwo dostępnych oraz zakładać w sposób nie tamujący odpływu 

ścieków z wyżej położonych urządzeń. 

2.4. Montaż przyborów i urządzeń 

1. Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary i zlewy należy mocować do ściany 

w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 

obciążonego siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna 

się odkształcić w sposób widoczny. 

Miski ustępowe i bidety należy mocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe 

powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. 

Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany. 

2. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 

Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania 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, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach, 

wpustach piwnicznych itp. - DN 75 mm, 

przy wpustach podłogowych  - DN 50 mm, 

przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100 mm, 

3.  Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50 - 0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jeżeli 

nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80 - 0,90 m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej oraz na 

wysokości 0,60 m, gdy są przeznaczone do pracy siedzącej, na zapleczu zakładów zbiorowego żywienia. 
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4. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych 

odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, 

obiektach służby zdrowia i żłobkach powinny być montowane w odległości 7 cm od tylnej ściany, z wyjątkiem węzłów sanitarnych. 

5. Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące zgodne z dokumentacją techniczną. 

6. Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami lub błotem powinny mieć osadniki lub studzienki 

osadowe. Urządzenia odwadniające tereny przeznaczone do obsługi i mycia pojazdów mechanicznych należy zaopatrzyć w 

specjalne osadniki — separatory na błoto, oleje i benzynę. 

2.5. Montaż armatury 

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 

instalacji. 

2. W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana armatura przemysłowa lub 

specjalna. 

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji oraz na każdym pionie 

wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 

4. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu użytkowego należy w miejscu łatwo 

dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 

5. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być 

następująca: 

baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków – wysokość montażu przyboru, 

baterie natryskowe ścienne 1,0 – 1,5 m nad brodzikiem, 

automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące — 1,10 m nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia czerpalnego. 

6. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań 

powodowanych działaniem tej armatury. 

7. Próby i badania instalacji wodociągowej : 

instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 

badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 0°C. 

badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji 

cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej 

byłoby niemożliwe lub utrudnione. 

badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając 

urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia 

przewodów i armatury są szczelne. 

po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub 

ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. 

instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 

MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 

instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody 

należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby 

należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na 

ciśnienie wodociągowe. 

8. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej : 

pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości, 

podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, 

kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po 

napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

2.6 Zestawienie urządzeń wod-kan 

- umywalka z otworem – 1 szt. 

- miska ustępowa typu kompakt  – 2 szt. 

- wpust podłogowy DN50 – 1 szt. 

- pojemnościowy podgrzewacz wody nadumywalkowy w komplecie z baterią – 1 szt. 

 

Podgrzew wody użytkowej 

Jako źródło ciepłej wody użytkowej projektuje się : 

pojemnościowy elektryczne podgrzewacze o pojemności 5dm3 montowany nad umywalka wyposażony w baterię czerpalną i 

armaturę zabezpieczającą.  

 

2.7. Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej 

1. Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej 

wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 

2. Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z najwyżej położonych 

punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza w zakładach przemysłowych, budynkach 

administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut. 

3. Przed, przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp 

cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. 

4. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić termometrami rtęciowymi z 

podziałką 1°C. 
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5. Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej 

w dokumentacji technicznej, z odchyłką  ± 5°C.Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu 

czerpalnego. 

6. Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przy przekroczeniu wartości nastawionej o 5,0 %. W czasie 

regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować legalizowany manometr kontrolny. 

7. Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść 

tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 

2.8. Odbiory robót 

1. Odbiory między operacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

przebieg tras kanalizacyjnych, 

szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

elementy kompensacji, 

lokalizacja przyborów sanitarnych. 

2. Odbiór częściowy 

a. Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 

wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

b. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku 

budowy. 

3. Odbiór końcowy 

a. Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć protokoły odbiorów 

częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 

innych warunków technicznych. 

b. Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności. 

c. W szczególności należy skontrolować: 

użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

prawidłowość wykonania połączeń, 

jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

wielkość spadków przewodów 

odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

prawidłowość wykonania odpowietrzeń 

prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami. 

prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

3. Ogrzewanie pomieszczeń 

 

Instalacja c.o. 

Ogrzewanie pomieszczeń projektuje się poprzez zastosowanie elektrycznego konwekcyjnego ogrzewacza powietrza o mocy 1kW. 

Podgrzewacz należy zamocować do ściany na wysokości min. 15 cm nad posadzką. 

 

4. Wentylacja mechaniczna 

 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

W budynku projektuje się instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej przez zamontowanie wentylatora kanałowego typu TD-

160/100 Silent do którego należy podłączyć anemostaty wywiewne zamontowane nad miskami ustępowymi. Przewód wyrzutowy 

za wentylatorem należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć dachowa wyrzutnia powietrza o śr. 125mm. Całość instalacji należy 

wykonać z rur stalowych sztywnych o przekroju kołowym typu Spiro, połączenia wykonać na uszczelki. Pracę wentylatora należy 

uzależnić od włącznika światła. Całość instalacji należy prowadzić po wierzchu ścian. Projektuje się wywiew powietrza z każdego 

pomieszczenia WC w ilości 50m3/h, nawiew grawitacyjny przez kratki kompensacyjne w drzwiach.  

 

 

5. Wewnątrz obiektowe sieci wod-kan 

 

Materiały 

 rury kanalizacyjne PVC 

 rury ciśnieniowe PE 

 armatura 

 zasuwy odcinające gwintowane 

 skrzynki żeliwne do zasuw 

 Studnie typu Wavin z PP i PVC-U 
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5.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

1.  Wszystkie materiały i urządzenia mające być dostarczone i włączone do Robót muszą być zgodne z wymogami 

odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie 

odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy będą miały pierwszeństwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w 

wypadku różnic lub sprzeczności.  

  

2.  Wszelkie urządzenia i materiały do użycia i zastosowania w Robotach powinny być nowe, nieużywane i powinny 

zawierać wszelkie bieżące udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie określono w Specyfikacji. 

 

3.   Tam, gdzie w dokumentach ofertowych i/lub na rysunkach kontraktowych, wyszczególniono urządzenia, materiały i ich 

składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie 

uzgodniono z Inżynierem alternatywnych rozwiązań. Szczegóły wszelkich alternatywnych urządzeń proponowanych do 

zastosowania do robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone Inżynierowi z odpowiednią informacją, przed 

złożeniem zamówienia przez Wykonawcę lub wysłaniem od producenta na budowę. Szczegółowe dane dotyczące 

proponowanych alternatywnie materiałów muszą być przedłożone Inżynierowi przynajmniej 28 dni przed ich 

proponowanym zastosowaniem. 

 

4.  Najszybciej, jak to możliwe po zdobyciu Kontraktu, Wykonawca powinien przedłożyć 

Inżynierowi do jego aprobaty, listę proponowanych dostawców i źródeł materiałów wymaganych do wykonania Robót. 

Jeżeli Inżynier poprosi, należy dostarczyć próbki do badania i prób. 

 

5.  Wszelkie urządzenia i materiały sukcesywnie dostarczane powinny być zgodne ze specyfikacją, certyfikatami, a jakość 

próbek powinna mieć aprobatę Inżyniera. 

 

6. Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu, ale 

żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez zgody Inżyniera. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe 

 

5.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC 

 

Wymagania: 

 

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać 

następujące kryteria:  

- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych 

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie 

 

Transport i składowanie: 

 

Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania. 

Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m. Wyroby z PVC należy zabezpieczyć 

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i 

przeładunku rur w temperaturze bliskiej 0ºC i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 

Montaż: 

 

Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Montaż prowadzić w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. Stosować połączenia kielichowe z uszczelką gumową. 

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. Cięcie rur należy wykonywać 

prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane głębokości wsunięcia w złączki. Po obcięciu Wykonawca 

winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z pozostałości materiału ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 

150 na długości min 6 mm. Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do 

kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar rozprowadzany na bosym końcu łączonych elementów. 

 

5.2.2. Zasuwy 

 

Wymagania: 

 

1. Posiadanie atestu PZH do wody pitnej. 

2. Ciśnienie robocze 0,6 MPa 

3. Wrzeciono ze stali nierdzewnej St 1.4021 

4. Pierścień dławicowy z EPDM 

5. O-ring z NBR 
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6. Pierścień grzebieniowy Ms 58 z ciągnionego mosiądzu 

7. Uszczelka wargowa z EPMD 

8. Uszczelka pokrywy płaska z EPMD 

9. Prowadzenie klina trójpunktowe 

10. Klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną powłoką z EPMD – z opróżnieniem 

11. Korpus z żeliwa sferoidalnego wewnątrz i zewnątrz epoksydowany 

12. Króciec do zgrzewania z HDPE z wtryskarki, MRS 8 

13. Tuleja wzmacniająca dla króćców do zgrzewania  

 

Montaż: 

 

Montaż zasuw  zgodnie z projektem wykonawczym 

Zasuwy doziemne montować na klockach betonowych  

Zasuwy doziemne wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki żeliwne do zasuw 

Montaż pomiędzy kołnierzami zgodnie z projektem wykonawczym  

 

 

 

5.2.3. Materiały izolacyjne 

 Wymagania: 

 1. Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny  

      posiadać powłoki fabryczne 

 2. Wykonanie powłok antykorozyjnych elementów betonowych i żelbetowych  

      zgodnie z ST-01.03.  

 

6. Sprzęt 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

7. Transport 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i  

ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez  

Inżyniera. 

 

8.  Wykonanie robót 

8.1.  Wymagania szczególne 

Roboty prowadzić wg: 

 „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

 „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur i urządzeń 

 

8.2.  Uwagi ogólne dotyczące połączeń rur. 

1.  Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od obcych materiałów przed 

wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych 

obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu połączenia. 

2. Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu    

nie powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez  

producenta rur. 

3. Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i  

instrukcjami producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi  

i specyfikacjami. 

 

8.2.2. Połączenia rur z tworzywa PCV. 

8.2.3. Połączenia kołnierzowe 

 

1.   Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub.  

2.   Związki łączące nie powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem połączeń pionowych, 

uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza minimalną ilością kleju gumowego. Gwinty śrub 

powinny być posmarowane pastą grafitową a nakrętki dokręcone naprzemiennie. 

 

8.2.4. Połączenia kielichowe 

 

1. Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu. Do kielicha rury ułożonej wprowadzać bosy koniec rury 

układanej, dociskając ją do dna kielicha. 

2.  Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha i 

bosego końca. W razie konieczności łączone elementy dokładnie oczyścić. 
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3.  Kielichy łączyć na uszczelki gumowe typu EPDM. Uszczelki umieszczać w rowkach kielicha. Przed przystąpieniem do 

wciskania bosego końca można posmarować go cienką warstwą środka antyadhezyjnego.  

4.         Przy połączeniach kielichowych nie przekraczać dopuszczanych przez producenta odchyleń osi przewodu. 

 

8.3. Uwagi ogólne dotyczące układania rur 

 

1.   Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichowe były na podłożu żwirowym lub piaszczystym lub bezpośrednio na dnie 

wykopu, otwory na połączenia powinny być utworzone w materiale podłoża lub wykopanym, powierzchni docelowej, aby 

zapewnić, że każda rura jest jednolicie podparta na całej długości oraz umożliwić wykonanie połączenia. 

2. Rury powinny być układane na blokach ustalających tylko tam, gdzie zastosowany jest podkład betonowy lub łoże. 

3.   Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpośrednio na dnie wykopu, końcowa powierzchnia powinna być 

wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osadzenie rury i powinna być wolna od wszelkiego 

obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę. 

4.  Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie powinno być usunięte na stałe przed 

połączeniem chronionego elementu. Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na 

uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio przed ułożeniem. 

5.   Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału oraz zamocować rurę i zapobiec flotacji 

i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary  

6.   Tam, gdzie wyszczególnione jest zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej, powinna być ułożona od 500 do 600 mm powyżej 

rury. Jeżeli wyszczególniono system wskaźnikowy powinien on być ciągły i odpowiednio przymocowany do zasuw i 

armatury. 

7.   Szerokość wykopu dla pojedynczych rurociągów nie powinno przekraczać maksymalnych wartości wskazanych na 

rysunkach dla różnych klas podłoża. W drogach nie powinno to przekraczać nominalnej szerokości rowu z wyjątkiem, 

kiedy wymagana jest dodatkowa szerokość na wykonanie połączeń. 

8.    Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak przedstawiono na rysunkach 

lub wskazano przez Inżyniera. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być 

wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na 

połączenia. 

 9.   Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawianie rur i specjalnej armatury powinno odbywać 

się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producenta rur. 

 

8.3.1.  Posadowienie rur. 

 

1.    Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie materiału ziarnistego wzdłuż całej 

długości wykopu. Po ułożeniu rur dodatkowy materiał powinien, jeżeli to wymagane być umieszczony i zagęszczony 

równomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest możliwe powinno dokonywać się w kolejności usuwania obudowy 

wykopu. W miejscach połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki montażowe.  

 

8.3.2. Betonowe zabezpieczenie rur. 

 

1.    Rury mające być ułożone na betonie powinny być oparte na prefabrykowanych blokach betonowych, górna powierzchnia 

każdego bloku powinna być pokryta dwoma warstwami dopuszczalnymi ściśliwego uszczelnienia. 

2.   Przy zastosowaniu połączeń elastycznych betonowe zabezpieczenie powinno być przerwane wokół całego przekroju 

poprzecznego przy każdym złączu poprzez dopuszczalny ściśliwy wypełniacz. 

    

8.3.3. Wykończenie otoczenia rury. 

 

1.    Materiał zasypujący powinien tam gdzie wymagane być umieszczony i zagęszczony na całej długości wykopu w 

warstwach nie przekraczających 150 mm przed zagęszczeniem do końcowej grubości 300 mm ponad górną powierzchnią 

rur. 

 

8.3.4. Zabezpieczenie rur, złączy i uzbrojenia. 

 

1.    Zabezpieczenie zewnętrzne połączeń śrubowych i uzbrojenia powinno obejmować zastosowanie pasty żywicznej w 

odpowiedniej ilości, do pokrycia wszystkich wystających końców, łbów śrub i ostrych końców kołnierzy, do zapewnienia 

gładkiego profilu zewnętrznego. Złącze lub armatura powinno być owinięte dwoma oddzielnymi warstwami taśmy 

ochronnej zawiniętej spiralnie z minimalną zakładką połowy szerokości. owinięcie taśmą powinno sięgać na szerokość 

150 mm z każdej strony złącza lub armatury. Każdy inny sposób ochrony powinien być najpierw zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

2.    Zewnętrzna ochrona rur z żeliwa sferoidalnego powinna obejmować pokrycie powierzchni rury, zastosowaną fabrycznie 

warstwą ochronną lub zastosowaną miejscowo warstwą polietylenu grubości 200 mikronów, przymocowaną trwale taśmą  

klejącą. Złącza rur powinny być zabezpieczone podobnie po wykonaniu połączeń. 

3.    Zewnętrzne powierzchnie wszystkich rur żeliwnych, zasuw i armatury, muszą posiadać jako minimum pokrycie fabryczne 

lub dwie warstwy dopuszczalnej farby bitumicznej.  
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8.3.5. Cięcie rur. 

 

1.    Rury powinny być cięte przy użyciu metody, która zapewnia czysty profil skosu bez rozszczepień lub złamań ścian rury i 

które powoduje minimalne uszkodzenie powłoki ochronnej. Tam, gdzie konieczne ścięte końce rur powinny być 

uformowane do zwężek i faz odpowiednio do typu połączenia, a wszelkie powłoki ochronne mają być wykonane dobrze, 

a końce zamknięte. 

2.   Jeżeli rury z żeliwa sferoidalnego mają być cięte do niestandardowych długości Wykonawca powinien przestrzegać 

zaleceń producenta w odniesieniu do korekcji owalu i tolerancji ciętego końca bosego. 

 

8.4.  Studzienki i  komory 

8.4.1.  Prefabrykowane elementy PCV 

  

1.     Prefabrykowane studzienki betonowe powinny być budowane ze stopniami stalowymi, drabinami i płytami prawidłowo 

ustawionymi. 

2.    Złącza powinny być wykonane tak, aby materiał łączący wypełniał zagłębienie połączenia. Wszelki nadmiar materiału 

łączącego wystający do wnętrza studzienki powinien być zebrany a złącza powinny być spoinowane po zakończeniu prac. 

  

 Wyszczególnienie robót objętych przy montażu poszczególnych studzienek: 

 

  Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN 

 

1. Dostarczenie kompletu materiałów do wykopu. 

2. Wykonanie podsypki z pospółki. 

3. Ustawienie kinety. 

4. Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej. 

5. Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonowego. 

6. Założenie pokrywy lub wpustu. 

 

8.4.2. Wodoszczelność studzienek i komór 

 

1.         Studzienki i komory powinny być konstrukcyjnie, wodoszczelne bez zauważalnego przepływu wody. 

 

8.4.3.  Ustawianie pokryw i podstaw włazów 

 

1.    Podstawy włazów powinny być ustawione do żądanego poziomu na fundamencie z cegły lub na prefabrykowanej płycie, 

jak opisano w Kontrakcie. Postawy powinny być wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na 

podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej. 

 

8.5. Tabliczki i słupy wskaźnikowe  

1.   Słupki powinny być ustawione na trasie rurociągu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam 

gdzie to wymagane. 

2.   Stałe słupy powinny być zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji  słupów powinien być dostarczony 

na zakończenie realizacji Kontraktu.  

 

8.6. Oznaczanie rurociągów 

 Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inwestora, taśmy markujące powinny być położone na wierzchu osypki 

żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 500 do 600 mm ponad górną powierzchnią rury z tekstem do góry. 

Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra. Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego 

ciągłość musi być zachowana. Druty powinny być przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na 

rurociągu.  

 

8.7.  Próby i dezynfekcja 

8.7.1.  Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone całkowicie w taki 

sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 

 

8.7.2.  Środki ostrożności przed próbami rurociągów  

1. Przed próbami rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany odpowiednio i parcie od łuków, kolan, 

odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie. 

2. Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami. 

 

8.7.3.  Świadectwo prób 

 Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera przynajmniej jeden pełny dzień roboczy wcześniej o zamiarze 

przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu. 
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8.8. Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z Tomem III – „Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę” 

stanowiącego oddzielne opracowanie oraz zgodnie z  wytycznymi zawartymi poniżej  

 

8.8.1.  Zewnętrzne sieci  kanalizacji deszczowej. 

 

Roboty ziemne obejmują: 

-Wykopy liniowe w gruncie kategorii I i II z umocnieniem ścian 

-Wykonanie podsypek wyrównawczych i przygotowanie podłoża (wyrównanie, przegrabienie, zagęszczenie, 

wyprofilowanie) 

-Wykonanie zasypek ochronnych z selekcjonowanego piasku średniego 

-Zagęszczenie obsypek ochronnych z kontrolą stopnia zagęszczenia 

-Zasypka wykopu z zagęszczeniem gruntem rodzimym lub wyselekcjonowanym. Nadmiar gruntu do 

zagospodarowania na terenie budowy (uzupełnienie zasypek po robotach demontażowych). 

 

Roboty ziemne nie obejmują transportu nadmiaru gruntu ze względu na zagospodarowanie jej na terenie placu budowy.  

 

8.8.1.1.  Materiały 

 

-grunt piaszczysty wydobyty z wykopów i składowany na odkład, do zasypek wykopów liniowych . 

-grunt piaszczysty, selekcjonowany wydobyty z wykopu do wykonania podsypek i obsypek ochronnych 

przewodów z tworzyw 

 

8.8.1.2.  Sprzęt 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów ( zrywarki, koparki, ładowarki) 

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki ) 

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 

-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).   

-sprzęt odwadniający (zestawy igłofiltrów) 

-Niwelator 

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

 

8.8.1.3. Warunki szczególne wykonania Robót 

    

           Wykopy 

Dno wykopu powinno być na rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej i być równe, szerokość winna być dobrana 

do średnicy rury. 

 

 

1. Roboty przygotowawcze. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków  i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć  w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu 

reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach 

prostych co około 30 – 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić  co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 

obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 

zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców.  

 

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 

przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 

konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda 

uniemożliwia wykonywanie wykopu. Wody gruntowe należy obniżać tylko do niezbędnego minimum i 

przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w 

podłożu sąsiednich budowli. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu. 
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1. Roboty ziemne. 

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. 

 Wykop wąskoprzestrzenny.  

Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych. Przy zbliżaniu się do 

istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 

trasach wykonywanych wykopów krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału lub przewodu, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 

prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na 

odkład. 

Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu 

terenu, w odległości nie przekraczającej 20 mb. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno 

wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podłoża  w 

przypadku obiektów kubaturowych względnie ułożeniem przewodów rurowych. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej lub większej 

niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z 

barierkami dla przejścia pieszych. 

 

1. Przygotowanie podłoża. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

-Nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 

-Materiał nie może być zmrożony 

-Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do IS    

Na tak przygotowanym podłożu gruntowym układać podłoża betonowe. 

  

1. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie. 

 

Zasypanie kanału lub przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

 Etap I-szy – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 

 Etap II-gi – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 

 Etap III-ci – zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu 

        Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości trasy. 

 

8.8.2 Kontrola jakości robót 

8.8.2.1. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. 

Przedmiotem kontroli będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z obowiązującymi normatywami, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

-Zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii 

-Określenie gruntu i jego uwarstwienia 

-Określenie stanu terenu 

-Ustalenie metod odwodnieniowych 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

-Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm 

-Sprawdzenie metod wykonywania wykopów 

-Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy 

-Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

-Badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w Dokumentacji Projektowej 

-Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa 

mineralnego 

-Badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych 

-Badanie warstwy ochronnej zasypki przewodu 

-Badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw 
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8.8.3. Obmiar robót 

8.8.3.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Tomie III pkt. 7 - „Roboty budowlane w zakresie  przygotowania terenu pod 

budowę” stanowiącego oddzielne opracowanie. 

 

Podczas obmiaru robót ziemnych zastosowanie będą miały zasady określone w normie PN-68/B-06050 (Roboty ziemne. 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru) oraz BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

próby odbiorowe) 

 

8.8.3.2. Jednostki obmiaru. 

 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 

-m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim 

zagęszczeniem gruntu lub też wywiezionego nadmiaru – z dokładnością do 0,1 m3. 

-wykonanie wykopów spycharkami w gruntach kat. II z przemieszcz. urobku na odl.60m - m3  z 

dokładnością do 0,1m3  

-wykonanie wykopów koparką chwytakową 0,25m3 (wybranie namułu) - m3 z dokł. 0,1m3   

-ręczne wykonanie wykopów z przewożeniem urobku taczkami kat. II i III - m3 z dokł. 0,1m3  

-przemieszczenie urobku uprzednio odspojonego spycharkami na odległość 60m (zasypanie 

wykopów po wybranych namułach)  - m3 z dokł. 0,1m3 

-wykonanie nasypów spycharkami z gruntu miejscowego - m3  z dokł. 0,1m3  

-formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami z gruntu kat. II (uprzednio odspojonego) - m3 z 

dokł. 0,1m3 

-ręczne formowanie i zagęszczenie nasypów zagęszczarkami - m3  z dokł. 0,1m3  

-odwóz zbędnego urobku - m3   z dokł. 0,1m3  

-roboty pomiarowe w terenie równinnym – km z dokł. 0,1m. 

 

8.8.4 Odbiór robót 

8.8.4.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Tomie III pkt. 7 - „Roboty budowlane w zakresie   przygotowania terenu 

pod budowę”. 

 

 8.8.4.2. Warunki szczegółowe. 

 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające  zakryciu 

-Wykopy, przekopy 

-Przygotowanie podłoża 

-Zasypanie, zagęszczenie wykopów 

 

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/06050, BN-83/8836-02 i zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla całego obiektu 

kubaturowego lub dla obiektu liniowego. Odcinki między miejscami przewidzianymi na posadowienie obiektów. 

8.8.5.  Przepisy związane 

 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Rob. Ziemne. Wymagania i badania 

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

8. PN-68/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 

 

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe 

10. PN/B/10736  

11.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo” 

 

9. Kontrola jakości robót 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Tomie V pkt.5 - „Roboty w zakresie instalacji sanitarnych”  stanowiącego 

oddzielne opracowanie. 
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9.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera. 

 badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór, 

 badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

 badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia 

konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 

 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach 

prowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735), 

 próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych. 

10.  Obmiar robót  

10.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w Tomie V pkt.5 - „Roboty w zakresie instalacji sanitarnych” stanowiącego oddzielne 

opracowanie. 

 

10.2 Jednostki obmiaru 

 Jednostką obmiaru Robót jest: 

- mb dla ułożonych rur z dokładnością do 1,0 m 

- sztuki dla studzienek i komór z ich kompletnym wyposażeniem 

 

11. Odbiór robót 

11.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Tomie V pkt.5 - „Roboty w zakresie instalacji sanitarnych” stanowiącego 

oddzielne opracowanie. 

 

11.2. Warunki szczegółowe odbioru Robót 

 

Odbiór  techniczny przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu  

  i przeprowadzeniu badań . 

Należy sprawdzić: 

4. zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

5. użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

6. prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń,  

7. prawidłowość wykonania izolacji, 

8. szczelność wszystkich odcinków przewodów. 

 

 

 

W trakcie odbioru należy: 

4. sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 

faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości 

Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

5. sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

6. sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

7. dokonać szczegółowych oględzin robót. 

 

 

 


