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1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wody zimnej , ciepłej i kanalizacji sanitarnej związanych z realizacją  przedmiotowego 
zadania. 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót  

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej , z 
rur tworzywowych PP,  Al./Pex  oraz kanalizacji sanitarnej  z rur PCV i PP 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Instalacja wodociągowa wewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się we-
wnątrz budynków odbiorców , zaopatrujący w wodę ludność lub urządzenia. 

Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody 
odbiorcom.   

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  Wykonawca jest odpowiedzialny za 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nad-
zoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, War-
szawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie do-
stosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materia-
ły lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonal-
nych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyj-
nej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby produ-
centów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny mate-
riałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

6.1. Przewody 

Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych. Dostarczone 
na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury prowadzone w warstwach 
posadzkowych-  wielowarstwowe typu PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 

6.2. Armatura 
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Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
o podwyższonym standardzie. 

6.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietyle-
nowej grub. zgodnie z Warunkami technicznymi. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną 
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

6.4. Składowanie. 

6.4.1. Rury. 

Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. 
Warstwy prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach prze-
kroju, większych od wystających części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowy-
wać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub wielo-
warstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, za-
głębień i błota, z podkładach drewnianych. Wyroby należy układać według poszczegól-
nych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

6.4.2. Kształtki, armatura . 

Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 

Przy składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 

6.5. Sprzęt. 

Do przygotowania oraz łączenia rur należy stosować podstawowe narzędzia hydraulicz-
ne. 

6.6. Transport. 

6.6.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeła-
dunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

6.6.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Ele-
menty wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach za-
mkniętych w pojemnikach. 
 

6.6.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

6.6.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone kry-
tymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni sło-
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necznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafiole-
towe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczy-
zny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 

7. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram ro-
bót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje wodne. 

7.1. Roboty przygotowawcze. 

Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć 
w budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod 
względem kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 

7.2. Roboty instalacyjno-montażowe. 

7.2.1. Wymagania ogólne. 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warun-
kach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy z Dokumentacją 
Projektową.  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 
nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm. 

Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy 
pomocy odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. Dopuszczalny kąt w pionie lub po-
ziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2o, (tangens kąta skrzyżowania 
0.035). 

Przy montażu wszelkiej armatury należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 

 

7.2.2. Montaż przewodów   

Instalacje wody zimnej i c.w.u. z rury wielowarstwowej. Rury prowadzić w bruzdach i 
podtynkowo stosując uchwyty do rur. Do kompensacji przewodów wykorzystać naturalną 
zmianę trasy ułożenia rur oraz kompensatory u-kształtowe. Stosować połączenia rur 
gwintowane oraz zaciskowe dla Alu-pex, połączenia z armaturą poprzez króćce 
z nagwintowanymi końcówkami.  Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją tech-
niczną. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy spraw-
dzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicz-
nych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 
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 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpo-
wiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możli-
wość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 
lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi 
być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

7.2.3. Montaż zaworu czerpalnego ze złączką do węża. 

Zawory czerpalne ze złączką do węża na wysokości ok. 30 cm nad posadzką. 

 

7.2.4. Izolacja termiczna rur . 

Rurociągi wody zimnej  po zmontowaniu otulić pianką polietylenową Thermaflex, w celu 
zabezpieczenia przed wykraplaniem się wilgoci.  Roboty izolacyjne należy rozpocząć po 
zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu za-
bezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po po-
twierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

7.2.5. Próba szczelności instalacji. 

Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być ta-
ka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 
30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

Przed hydrauliczną próba szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie 
badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron . Końcówki od-
cinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpo-
wiednich zaślepek z uszczelnieniem , a przewód na całej długości powinien być zabez-
pieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Ciśnienie próbne odcinka przewodu na-
leży przyjąć jako 1,5  najwyższego występującego w badanym odcinku przewodu ci-
śnienia roboczego. 

Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz 
Aprobatą techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr 
przy pompie hydraulicznej. 

Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe mak-
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symalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 
dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wo-
dy powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mecha-
niczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany , jeżeli wypływa-
jąca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Instalacje wody zimnej z rur stalowych. Rury prowadzić po ścianach stosując uchwyty do 
rur. Do kompensacji przewodów wykorzystać naturalną zmianę trasy ułożenia rur. Sto-
sować połączenia rur gwintowane dla rur stalowych, połączenia z armaturą poprzez 
króćce z nagwintowanymi końcówkami. 

Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed układaniem prze-
wodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczysz-
czeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 
nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpo-
wiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możli-
wość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 
lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi 
być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

 

7.2.6. Podłączenie instalacji – źródło wody . 

Zaprojektowaną instalacje wody zimnej należy zasilić z istniejącej instalacji wodociągo-
wej. Do instalacji włączyć się za pomocą kształtki przejściowej .  

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót bu-
dowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową 

 materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2 

 ułożenia przewodów: 
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 ułożenia przewodu na podłożu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 płukanie sieci, 

 badanie jakości wody po wykonaniu sieci, 

 układania przewodu w rurach ochronnych 

 wykonanie izolacji termicznej rur, 

 szczelności przewodu 

Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności 
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 

 

8.1. Odbiór robót. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instala-
cje sanitarne i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wy-
konywania robót, 
Dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wy-
dane przez dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projekto-
wej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność za zakres robót  zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania 
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu 
sprawdzenia zamontowanych elementów ,  armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez 
wykonawcę atestów wbudowanych materiałów i urządzeń . 



ST-IS-1  Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej 

 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytu-
owania urządzeń i armatury, 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie rur wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża, 

 montaż armatury, zaworów, manometrów itp., 

 wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, 

 przeprowadzenie próby szczelności rurociągu, 

 przeprowadzenie płukania instalacji, 

 oznaczenie rurociągów, 

 włączenie instalacji c.o. do źródeł zasilania, 

 oznakowanie uzbrojenia, 

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 

PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sani-
tarne i przemysłowe.  

Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 

PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sa-
nitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

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

 


