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SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT INSTALACJI WOD.-KAN. 

- Instalacje wewnętrzne wody wodociągowej zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 

- Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej. 

 
ROBOTY BUDOWLANE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 
45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne 

45321000-3 - izolacje cieplne 

45442000-7 - nakładanie powierzchni kryjących 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłączy i instalacji wod.- kan. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót 

1.3.1. Montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej stalowych ocynkowanych wg PN-

79/H-74200 o średnicach φ15 do φ65mm. 

1.3.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur  kanalizacyjnych kielichowych PP (φ32 - 

φ110mm).  

1.3.3.  Malowanie rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. 

1.3.4.  Izolacje ciepłochronne i przeciwroszeniowe instalacji wody zimnej, cieplej i 

cyrkulacyjnej. 

1.3.5. Demontaże instalacji wewnętrznej wody wodociągowej. 

1.3.6. Demontaże wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

dokumentacją projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
2. INSTALACJE WODOCIĄGOWE 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego 

stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.2. Zastosowane materiały  
2.2.1. Rurociągi i kanały 

- rury do wykonania instalacji wody zimnej – rury PE łączone przy pomocy złączki PE/stal 

z końcówką stalową gwintowana (do połączenia przewidywanego nowego przyłącza 

wodociągowego) a instalację z rur stalowych ocynkowanych łączone za pomocą kształtek 

gwintowanych, 
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- rury do wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej - rury stalowe 

ocynkowane-gwintowane, 

-  rury do wykonania kanalizacji z PP kielichowe z uszczelnieniem z pierścieniami 

gumowymi 

2.2.2. Armatura i urządzenia 
2.2.2.1 Zawory 

- zawory kulowe przelotowe w instalacji wodociągowej 

- zawór zwrotny antyskażeniowy z zaworem spustowym 

- filtr siatkowy gwintowany  

2.2.2.3. Baterie 
- bateria stojąca z mieszaczem,  

2.2.2.4. Przybory sanitarne - standardowe 
- umywalka - np. KOŁO NOVA 

- ustęp (kompakt) - np. KOŁO NOVA 

2.3.Składowanie materiałów 
2.3.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur 

należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na przekładkach 

drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 

wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekraczać 2,0 m. 

2.3.2. Armatura 
Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym 

przed dostępem osób obcych. 

 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wod.-kan. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu i narzędzi do:   

 - do łączenia rur  

 - sprzętu do wykonania próby hydraulicznej i dezynfekcji 

  - sprzętu do wykonywania prac ziemnych 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terenie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładkach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 

miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. 

4.3. Transport kształtek oraz urządzeń. 
Kształtki i materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano - 

konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom 

projektowym. 

 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji 

robót uwzględniający wszystkie warunku, w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 

5.1.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. 
5.1.2. Prowadzenie rur 
5.1.2.1. Instalację wodociągową wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny należy 

przed i za zestawem wodomierzowym połączyć płaskownikiem metalowym. 
5.1.2.2. Instalację układać na ścianach oraz w bruzdach. 
5.1.2.3. Bezpieczeńastwo i higiena pracy. 
Przy budowie instalacji wodociągowej należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w 

rozporządzeniach: 

a) Rozporządzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z 26.10.97r w sprawie ogólnych przepisów 

BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844). 

b) Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

(Dz.U. nr 13/72 poz. 93). 

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259). 
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d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954r w 

sprawie BHP przy używaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 

ciśnieniem (Dz.U. nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami niedotyczącymi przedmiotu 

niniejszych warunków) 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola wykonania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
projektem. Należy sprawdzić: 

- rodzaj rur, kształtek i armatury, 

- składowanie rur, kształtek i armatury, 

- ułożenie przewodu, 

- szczelność przewodu, 

- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

- na instalacji powinny być zamontowane zawory i zestaw wodomierzowy oraz zawór  

zabezpieczające przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody zgodnie z wymaganiami 

PN-B-01706. 

6.1.1. Próby szczelności i odbiór  
Wykonawca przeprowadzi próbę szczelności, płukania i dezynfekcję. 

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1,0MPa zgodnie z normą PN-B-10725; 1997r. 

Nową instalację płukać z prędkością przepływu nie mniejszą niż 1,0m/s a wodę 

odprowadzić do najbliższego kanału KD. Płukanie przeprowadzić dwukrotnie tj. po próbie 

szczelności i dezynfekcji. 

 Ilość wody potrzebna na jedno płukanie wynosi min. 10-ciokrotną objętość rurociągu. 

 Dezynfekcję należy prowadzić roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartości 

środka dezynfekującego 20 ÷ 30mg/l czystego chloru. Roztwór pozostawić w przewodzie przez 

okres 24h, poczym ponownie płukać przewód. Płukanie czyszczące 5 x wymiana, płukanie 

końcowe 5 x wymiana. Po dezynfekcji sprawdzić jakość wody na zawartość wolnego 

 
7. 1. KANALIZACJA SANITARNA. 
7.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

7.1.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością 

korzystania z sprzętu umożliwiającego montaż rur oraz przyborów sanitarnych. 

7.1.3. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu oraz zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem 

pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
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Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 

należy układać na podkładkach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 

wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym ( o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 

ugnieceniu). 

7.1.4. Montaż przyborów i urządzeń 
Przybory sanitarne montować do ścian w sposób zapewniający ich łatwy demontaż oraz 

właściwe użytkowanie. Każdy przybór powinien być wyposażony w zamknięcie wody (syfon). 

Baterie czerpalne łączyć z instalacją wodociągową, stosując łączniki elastyczne, eliminujące 

hałas i drgania. 

 
7.2. WYKONANIE ROBÓT 
7.2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji 

robót uwzględniających wszystkie warunki w jakich będą wykonywane kanały sanitarne. 

7.2.2. Roboty montażowe 
Spadki rurociągów powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. 

Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu tj. 

do 0,6 do 0,8 m/s. 

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy 150 mm -  1,5 % 

- dla kanałów o średnicy 200 mm -  1 % 

- dla kanałów o średnicy 250 mm - 0,4% 

- dla kanałów o średnicy 300 mm - 0,33% 

- dla kanałów o średnicy 400 mm - 0,25% 

- dla kanałów o średnicy powyżej 500 mm - 0,21% 

7.2.3. Rury kanałowe 
Rury należy układać w temperaturze powyżej O°C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 5°C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonych rur przed zanieczyszczeniem. 

 
7.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.3.1. Wymagania ogólne 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona w czasie 

wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 
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- sprawdzenie spadków odcinków poziomych. 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową przewodów 

- badanie odchylenia spadku kanalizacji i sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót w 

terminie obmiaru. Jednostką obmiaru jest: 

m (metr) instalacji dla każdego typu i średnicy kanału lub rurociągu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki 

protokołów i badań laboratoryjnych. Cena wykonania 1m rurociągu obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

- ułożenie rur 

- badanie szczelności wodociągu 

- badanie szczelności kanałów 

- włączenie do istniejącej kanalizacji 

- włączenie do istniejącego wodociągu 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej. 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji 

sanitarnej i instalacji wodociągowe. 

 
9.1. ODBIÓR ROBÓT 
 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 

- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót 

- dziennik budowy 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

- protokóły częściowych odbiorów 

- protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych, protokóły pomiarów i 

badań 

- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
 

1. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

2. PN- 70/H -97051 
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali. 

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

3. BN-5220-02 
Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena 

wykonania. 

4. PN-92/B-I0735 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze. 

5. PN-92/B-I0735 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze. 

6. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

7. PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego 

8. PN-B-01706 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

9. PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

10. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

11. PN-EN-1452-1÷5/2000 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

 

10.2. Warunki techniczne prowadzenia robót. 
 

Wszystkie prace instalacyjno-montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi PN ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

- Roboty wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. nr 47 

poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

nr 121 z 2003r, poz. 1138), 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

nr 121 z 2003r, poz. 1138), 

- Wytycznych zabezpieczenia p.poż. procesów spawalniczych podczas prac budowlanych 

wydanych przez K.G.S.P. w 1974r na podstawie Zarządzenia Komendanta G.S.P. nr 7/74 z dn. 

07.08.1974r. 

- Rozporządzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z 26.10.97r w sprawie ogólnych przepisów 

BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844). 
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- Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

(Dz.U. nr 13/72 poz. 93). 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259). 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954r w 

sprawie BHP przy używaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 

ciśnieniem (Dz.U. nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami niedotyczącymi przedmiotu 

niniejszych warunków). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


