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Grupa robót: 
CPV 453000000-7 Roboty budowlane 

Klasa robót: 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Kategorie robót: 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45333000-0 roboty instalacyjne-gazowe 
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1. WSTĘP 
 
 

 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie niezbędnej 

przebudowy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i 

instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Świdwin wg umowy nr 

GM.3037.2.2021. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna należy stosować jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych Robót. Specyfikacje należy 

rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym zawierającym rysunki i opis techniczny, 

jak również kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót. Roboty nie ujęte w 

dokumentacji, a wynikające z technologii budowy winny być uwzględnione w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych 

lub zastosowanych materiałach muszą być zatwierdzone przez Inwestora i 

Projektanta. 

 
 Wymagania ogólne 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych 

w p. 1.1. i wspólnego słownika zamówień CPV 453000000-7 – Roboty budowlane. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz z 

ustawą Prawo  Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą  dotyczyć jedynie 

dostosowania  instalacji   do   zmian konstrukcyjno-budowlanych.  Zastąpienie 

zaproponowanych materiałów   może nastąpić w wyniku wykazania  przez 

Wykonawcę, że dany materiał jest niedostępny. W tym wypadku należy zastosować 

materiały o tożsamych parametrach. Wszelkie  odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji oraz  nie mogą  powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. 

Wykonawca ma obowiązek stosowania zaleceń norm i standardów przywołanych w 

specyfikacji oraz traktować je jako integralną część projektu budowlanego. 
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 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

SST stosować podczas wykonywania harmonogramu robót na wykonanie instalacji 

wod. – kan., co i instalacji gazowych przy zakupie i dostarczeniu materiałów na plac 

budowy oraz ich składowaniu i podczas montażu. 

Zakres robót budowlanych stanowi również dostosowanie istniejącej instalacji 

wodociągowej we wskazanym na rysunkach zakresie, armatury, demontaż istniejącej 

instalacji kanalizacyjnej nie jest konieczny w żadnym z 11 lokali, demontaż instalacji 

centralnego ogrzewania systemu otwartego nastąpić może jedynie na podstawie 

protokołu konieczności, konieczny zaś jest demontaż kotła stałopalnego ze 

zbiornikiem cwu. Istniejące kuchenki gazowe należy dostosować do współpracy z 

gazem ziemnym oraz przeprowadzić próbę szczelności przyboru. W przypadku 

konieczności uszczelnić. W zakresie robót budowlanych jest przebudowa instalacji 

wodociągowej polegająca na doprowadzeniu wody zimnej do projektowanego kotła 

oraz włączeniu do instalacji wody ciepłej zasilania z kotła. W przypadku braku 

instalacji wody ciepłej należy doprowadzić ją do punktu czerpalnego. Montaż instalacji 

centralnego ogrzewania i grzejników, montaż kotła gazowego z zamkniętą komorą 

spalania, instalacji spalinowej, kuchenki gazowej. 

 
Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy. Zgromadzenie niezbędnych 

materiałów i urządzeń. Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, wody zimnej, 

ciepłej i centralnego ogrzewania, wykonanie izolacji termicznej rurociągów. 

Wywóz gruzu (z usunięciem z budynku), segregowanie i wywiezienie na złom lub 

wysypisko odpadów materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wykorzystania (decyzję co do przydatności materiałów podejmie inspektor nadzoru 

robót instalacyjnych). 

 
 Określenia podstawowe 

Instalacja wodociągowa 

Instalację wodociągową stanowi układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 

służące do zaopatrywania lokalu w ciepłą i zimną wodę, spełniającą wymagania 

jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 

odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
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Woda do spożycia przez ludzi 

Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra  

Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 29 marca 2007 roku 

(dz. U. nr 61, poz. 417 z poźn. zmianami). 

 
Instalacja wodociągowa wody zimnej 

 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się 

bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, niezbędna przebudowa instalacji 

wody zimnej polega na doporowadzeniu jej do zaprojektowanego kotła gazowego przed 

kotłem od strony zasilania należy bezwzględnie instalować odpowiednio zawór kulowy 

odcinający oraz filtr siatkowy.  

 

Instalacja wody cieplej 

 

Instalacja ciepłej wody rozpoczynająca się od zaprojektowanego kotła gazowego. 

Projektowana przebudowa dotyczy doprowadzenia wody ciepłej i włączenia jej do 

istniejącej instalacji. Na odejściu wody ciepłej z kotła należy stosować zawór odcinający 

kulowy. 

W przypadku braku instalacji wody ciepłej należy ją doprowadzić do punków 

czerpalnych uzgadniając zakres robót z Zamawiającym.  

 

 
Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub p oper) 

 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 

projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczone w żadnym jej punkcie. 
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 Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub p oper) 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 

projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczone w żadnym jej punkcie. 

 

 Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

 
 
Ciśnienie próbne, Ppróbne 

 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 

 

Ciśnienie dyspozycyjne 
 
Ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w warunkach uznanych za 
obliczeniowe 
Punkt czerpalny 
Miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

 
 Temperatura robocza trob (lub toper) 

 

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 
°C. 
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 Nominalna grubość ścianki rury (en) 
 
Grubość ścianki, która jest zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej 
grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

 
 Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego 

 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą 
związana z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością: 

S = dn-eo /2en (1) 
 

gdzie: 
d° - średnica nominalna zewnętrzna, 

e° - nominalna grubość ścianki. 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa 
sztucznego 

 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrąglona liczbą w przybliżeniu równą 

stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

SDR =dn/ eo 
 
gdzie oznaczenia jak we wzorze (1). 

UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca: SDR = 2S + 1 
 

 Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodów z 
tworzywa sztucznego 

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, 

jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu 

sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

 Instalacja kanalizacyjna. 
 
1.5.2.1 Instalacja kanalizacyjna. 

 
Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z 

obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 

odbiornika. Planowane roboty wymagają przeróbki instalacji kanalizacji jedynie w 

sposób konieczny dla odprowadzenia kondensatu z kotła gazowego. W każdym z 

przypadków konieczne jest zasyfonowanie. 
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 Użytkownik instalacji. 
 
Osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w 

obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

 Przybór sanitarny. 

 
Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście. 

 
Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym. 

 
 
Instalacja gazowa. 
  

Kocioł dwufunkcyjny. 

 

Kocioł przeznaczony zarówno do centralnego ogrzewania jaki i do wytwarzania ciepłej 

wody do użytku domowego. W zależności od sposobu wytwarzania ciepłej wody kocioł 

dwufunkcyjny klasyfikowany jest, zgodnie z deklaracją producenta, jako przepływowy 

lub zasobnikowy.  

 
Znamionowe obciążenie cieplne w trybie wytwarzania ciepłej wody do użytku 

domowego. 

 

Wartość obciążenia cieplnego deklarowana przez producenta, podczas pracy kotła w 

trybie wytwarzania ciepłej wody do użytku domowego. Symbol Q Jednostka: kilowat. 

 
Rura miedziana okrągła bez szwu. 

półwyrób z otworem okrągłym przekroju poprzecznym, wykonany z miedzi, o 

jednakowej nominalnej grubości ścianki mający we wszystkich etapach produkcji 

ciągły obwód. 
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Lutowanie twarde. 

Proces łączenia z użyciem spoiwa metalicznego o temperaturze likwidus 450°C. 
 
 

Połączenie zaciskowe rur miedzianych. 

 

Połączenie zaciskowe, które uzyskiwane jest poprzez promieniową deformację końcówki 

kształtki w kierunku rury i w którym uszczelnienie jest osiągnięte poprzez elastomerową 

uszczelkę typu 'O-ring". Niektóre rozwiązania mogą zawierać dodatkowe urządzenie 

wspomagające. Przyrząd zaciskowy zawiera prasę i zestaw szczęk lub pierścieni. 

 

Punkt dostawy gazu. 

 
Punkt, w którym gaz przestaje być własnością dostawcy gazu i staje się własnością 

odbiorcy. 

Ciśnienie próby szczelności. 
 
Ciśnienie wytworzone w przewodach gazowych podczas próby szczelności. 
 
Ciśnienie robocze (OP) 

 
Ciśnienie, które występuje wewnątrz przewodów gazowych w normalnych warunkach 

pracy. 

Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 

 
Maksymalne ciśnienie, przy którym przewody gazowe mogą byc użytkowane w normalnych 

warunkach. pracy. 

Armatura odcinająca odbiornik gazowy 

 
Armatura odcinająca przeznaczona do odcinania dopływu gazu do odbiornika gazoweg
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Próba szczelności 
 
Określona procedura w celu stwierdzenia, czy przewody gazowe spełniają 

wymagania dotyczące szczelności. 

Próba przydatności do użytkowania 
 

Uproszczona, krótkotrwała próba, wykonywana w celu potwierdzenia, że gaz może być 

wprowadzony do przewodów gazowych, po raz pierwszy lub ponownie. Próba 

przeprowadzana przy ciśnieniu roboczym gazu. Nie jest próbą wytrzymałości ani próbą 

szczelności. 

Odbiór i uruchomienie. 

 
Działania przeprowadzane w celu uruchomienia przewodów gazowych zgodnie z 

projektem i przekazania ich do użytkowania. 

Gazomierz miechowy. 

 
Licznik objętości gazu, w którym objętość gazu mierzona jest za pomocą komór pomiarowych o 
odkształcalnych ściankach. 
 

Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
Centralne ogrzewanie. 

 

Ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do pomieszczeń za 

pomocą czynnika grzejnego. 

Czynnik grzejny. 

 

Płyn, woda, przenosząca ciepło. 

 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu. 
 

Najwyższa temperatura czynnika grzejnego , przyjęta do obliczeń instalacji w 

warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków. 
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 Ciśnienie dopuszczalne. 
  

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być 

przekształcona w żadnym punkcie instalacji. 

 

 Pomieszczenie kotła. 
  

Pomieszczenie znajdujące się w lokalu ogrzewanym lub przynależnym.  

 

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa. 

 
 
Instalacja, w której grzejniki łączone są równolegle, tzn. do każdego grzejnika lub pętli 
zasilającej grupę grzejników dopływa woda bezpośrednio z przewodu zasilającego, a 
odpływa do przewodu powrotnego. 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Robót. 
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2. WYROBY BUDOWLANE. 

 
 Wymagania ogólne. 

Przy wykonywaniu Robót należy stosować materiały bez względu na stopień ich 

przetworzenia, wytworzone w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzane do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową, spełniające wymagania podstawowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41). Są to wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednorazowego stosowania w budownictwie i spełniają 

wymagania podstawowe: 

a) bezpieczeństwo konstrukcji; 

b) bezpieczeństwo pożarowe; 

c) bezpieczeństwo użytkowania; 

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska; 

e) ochrona przed hałasem i drganiami; 

f) odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja 

użytkowania energii. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i stosowania w budownictwie są to: 

 
- Wyroby budowlane   dla   których   wydano   certyfikat   „CE”   wskazujący, 

iż producent lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terenie 

Unii Europejskiej przeprowadził ocenę zgodności, która wykazała zgodność 

tego wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie normy 
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zharmonizowanej albo europejskiej aprobaty technicznej lub krajowej 

specyfikacji technicznej państwa członkowskiego albo Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi; 

- Wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym „B”, dla których 

producent mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 

upoważniony przedstawiciel dokonał oceny zgodności i wydał na swoją 

wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację zgodności z Polską Normą 

lub aprobata techniczną; 

- Wyroby budowlane uznane za „regionalny wyrób budowlany” i producent 

dokonał oceny zgodności z decyzją właściwego wojewódzkiego inspektora 

budowlanego. 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy 

sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i nie dopuszczonych w budownictwie. Kierownik budowy lub Inwestor jest obowiązany 

przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 

podstawę ich wykonywania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

 Składowanie materiałów na budowie. 
 

Elementy poszczególnych systemów   (rury   i   złączki)   są   dobrze   chronione w 

oryginalnych opakowaniach. Mimo to wszystkie elementy (złączki i rury) powinny być 

chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywołanymi przez wpływ warunków 

atmosferycznych. Rury i kształtki z polipropylenu PP-R należy chronić przed 

intensywnym i bezpośrednim nasłonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym 

(UV). Dotyczy to zarówno składowania rur, jak i gotowych fragmentów instalacji. Z 

tego względu należy unikać składowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje 

bądź ich części należy chronić przed wpływem promieni UV za pomocą odpowiednich 

środków zabezpieczających. Rury do wody, rury do 
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kanalizacji, zawory kulowe, izolacje do rur należy składować w pomieszczeniu 

zamkniętym na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 

nierówności. 

 
 

 Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej. 

Podczas wykonywania robót według niniejszej specyfikacji należy stosować 
następujące materiały: 

a) rury i złączki – 

— zastosowane materiały muszą posiadać pozytywną ocenę higieniczną właściwego 

państwowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego; 

— rury miedziane twarde  

— maksymalne ciśnienie pracy rur do wody zimnej 0,10 MPa; 

— maksymalne ciśnienie pracy rur do wody ciepłej 0,16 MPa; 

— SDR rur do wody zimnej 11; 

— SDR rur do wody ciepłej 7,4; 

— współczynnik chropowatości 0,007mm; 

— współczynnik termicznej wydłużalności liniowej(α) 0,15 mm/m·C°; 

— współczynnik przewodzenia ciepła 0,25 W/m·K; 

— typ złączek w zależności od zaleceń producenta rur, montaż złączek z rurą.  

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej 

Podczas wykonywania robót według niniejszej specyfikacji należy stosować 

następujące materiały: 

a) rury i kształtki 
 
— miedziane lub stalowe zaprasowywane; 

 
— odporność termiczna na przepływające ścieki w przepływie ciągłym do 75°C 

i 95°C w przepływie chwilowym; 
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— zgodne z normą PN-EN 1329 – 1:2001 „Systemy przewodowe z tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu PCV - 

Część 1 Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”. 

 Armatura odcinająca 

— zawory kulowe dźwigniowe lub motylkowe. Ciśnienie nominalne 1,6 MPa, 

temperatura maksymalna 90°C, uszczelnienie pokrętła O-ring 

 Urządzenia 

Przyjęto wyposażenie w kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o 

zakresie nominalnego obciążenia cieplnego w trybie ogrzewania od 4,9 do 21 kW, w 

trybie c.w.u. od 4,9 do 21,0 kW. Zakres nominalnej mocy cieplnej 80/60°C. Przyłącze 

odprowadzania spalin/doprowadzenia powietrza do spalania 80/125mm. Ciśnienie 

robocze min 1,0 bar. ciśnienie maksymalne 3,0 bar. Naczynie wzbiorcze 12 litrów. 

 Izolacja rur 

Rury zimnej wody wbudowane pod tynkiem instalować w izolacji termicznej w celu 
ochrony ściany przed siłami rozszerzalności. Instalacje wody ciepłej i cyrkulacyjnej 
umieścić w izolacji cieplnej (otulinie) o grubości: 

Średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm – minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał o współczynniku przewodzenia 0,035 W/m·K) 10 mm; 

Średnica wewnętrzna przewodu od 22 mm do 35 mm – minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia 0,035 W/m·K) 15 mm; 

Średnica wewnętrzna przewodu od 35 mm do 100 – minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia 0,035 W/m·K) – równa ½ średnicy 
wewnętrznej rury. 

Materiał: poliuretan 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY. 

Przy wykonywaniu robót ujętych w specyfikacji należy używać piły o drobnych zębach 

na skrzyni uciosowej. Bose końce przewodów zz rur PP-b należy zukosować i oczyścić 

z zadziorów za pomocą pilnika. Do wymiany rur zlokalizowanych w 
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ścianach użyć młota do kucia. Montaż elementów rur do wody za pomocą ręcznej 

zgrzewarki z matrycami. Używać nożyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 16-40 mm. 

Do rur o rozmiarze 40-63 mm używać obcinaka krążkowego. Fazowanie za pomocą 

kalibratora na wiertarce lub wkrętarce. 

Do wykonania zamówienia nie jest potrzebne użycie maszyn. 
 

4. TRANSPORT. 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Zaleca się 

transport w opakowaniach fabrycznych. Można użyć dowolnego środka transportu 

spełniającego wymagania określone przez producenta. Materiał na pace należy zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta 

oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
 Warunki przystąpienia do robót. 

Do Robót przystąpić po protokolarnym przekazaniu placu budowy wraz z dziennikiem 

budowy, projektem budowlanym i specyfikacją przez Wykonawcę od Zamawiającego. 

Kierownik robót jest obowiązany do prowadzenia dziennika budowy, zabezpieczenia 

terenu budowy przed wtargnięciem osób trzecich oraz sporządzenia harmonogramu 

robót i przedstawienia do zatwierdzenia go przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: 
 
— wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury; 

 
— wykonać bruzdy w ścianach 

 
— wykonać otwory w ścianach i stropach 

 
―obsadzić uchwyty i podwieszenia 
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 Wykonanie robót wodociągowych. 

Przewody montowane w ścianach czy podłogach należy prowadzić w rurach 

osłonowych (np. typu peszel) lub otulinach izolacyjnych. Optymalna temperatura 

montażu rur z tworzywa wynosi od 5°C do 25°C. Rury należy przycinać prostopadle 

do ich osi. 

Do połączeń gwintowanych należy użyć konopi umieszczonych za pierwszym skokiem 

gwintu lub taśmy teflonowej. Nie stosować nici poliamidowych (teflonowych). Nie 

stosować chemicznych środków uszczelniających. Unikać bezpośredniego kontaktu 

rur z materiałami budowlanymi typu rozpuszczalnik, lakiery aerozole, pianki 

montażowe i kleje. Prace montażowe wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta 

rur i złączek. 

Podczas montażu należy uwzględnić rozszerzalność liniową przewodów, która jest 

zmienna w zależności od temperatury pracy i długości przewodów. Do mocowania rur 

wykorzystywać punkty stałe i punkty przesuwne. Do skutecznego kompensowania sił 

związanych z rozszerzalnością stosować punkty stałe, które dzielą część przewodu 

rurowego na odrębne odcinki. W przypadku prostych odcinków rury należy umieścić 

punkt stały w połowie odcinka. Nie należy umieszczać żadnych punktów stałych 

bezpośrednio na złączkach, które powodują zmianę kierunku instalacji. Należy 

zachować niewielki odstęp prowadzonych instalacji od konstrukcji budynku. Instalacja 

pionowych rurociągów, np. pionów instalacyjnych, może być także wykonywana za 

pomocą punktów stałych. Zamocowanie powinno być umieszczone przed lub za 

każdym odgałęzieniem na kondygnacji. Należy pamiętać, że zamocowania z punktem 

przesuwnym zapewniają wydłużenie i ruch odcinka rury. 
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 Wykonanie robót gazowych. 

Instalację gazową w budynku wykonać z rur miedzianych łączonych na zacisk lub 

łączonych lutem twardym. Instalacja winna być wykonana tylko przez osoby 

kompetentne. Przewody instalacji przy przejściach przez przegrody powinny być 

umieszczone w rurach ochronnych zamontowanych do elementów konstrukcyjnych 

budynku.  

Przewody prowadzić w odległości 2 cm od lica tynku i w odległości minimum 10 cm 

od pozostałych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej, w stosunku 

do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej) należy lokalizować w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo użytkowania. Przewody instalacji gazowej krzyżujące 

się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być oddalone co najmniej o 0,02 

metra.  
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Wykonanie robót centralnego ogrzewania. 

 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania należy użyć rur miedzianych lub 

ocynkowanych ze stali węglowej łączonych na zacisk lub lut miekki. Aby wykonać 

połączenie należy przyciąć rurę na żądaną długość, dokonać kalibracji rury tj. 

przywrócić przekrój kołowy końcówce rury i sfazować krawędź zewnętrzną i 

wewnętrzną rury. Następnie należy wsunąć rurę w złączkę. Do uszczelnień należy użyć 

konopii z pastą uszczelniającą do uszczelniania połączeń gwintowanych. Temperatura 

montażu powyżej 0°C. Złączki rurowe należy chronić za pomocą odpowiedniej otuliny 

przed kontaktem z murem, gipsem, cementem, jastrychem i materiałami 

szybkowiążącymi. Przewody należy tak układać aby uniemożliwić powstawanie 

pęcherzyków powietrza. Podłączenia do grzejnika wykonać za pomocą trójników 

montażowych lub za pomocą modułu montażowego. 

 
KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i materiałów do badań. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem 

instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda 

dostarczona na plac budowy partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 

jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek 

z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
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 Badania i uruchomienie instalacji. 
 
Instalacja wodociągowa. 

 

Instalacja wodociągowa przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 

przewodów musi być poddana próbie szczelności oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z 

Projektem Technicznym. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy 

instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji należy 

przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Do pomiaru ciśnień 

próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczany w możliwie najniższym punkcie 

instalacji. Próbę ciśnieniową wykonać wodą na ciśnienie 0,45 MPa. Próbę należy 

uznać za pozytywną jeżeli w ciągu 30 minut nie stwierdzi się spadku ciśnienia. Z próby 

ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

 
Instalacja kanalizacyjna. 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 

warunkom: 

— podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji należy sprawdzić na szczelność 

w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

— kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza 

się na szczelność po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem 

poprzez oględziny. 

 
 Instalacja gazowa 

 

Przewody gazowe należy przed oddaniem do użytkowania poddać próbie szczelności. 

Próbie należy poddać cały przewód gazowy lub jego poszczególne części. Przed 

rozpoczęciem próby należy zaślepić wszystkie otwarte części. Na czas 

przeprowadzania próby należy odłączyć lub odciąć odbiorniki gazowe od przewodu 

gazowego. Czynnikiem próbnym powinno być powietrze. Próbę szczelności powinna 
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być przeprowadzona pod ciśnieniem przynajmniej równym ciśnieniu roboczemu 

instalacji. W przypadku, gdy instalacja nie została napełniona gazem w okresie 6 

miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności próbę trzeba powtórzyć. 

Ciśnienie próby szczelności dla instalacji znajdującej się w pomieszczeniu 

mieszkalnym powinno wynosić 1 bar. 

Czas próby szczelności ustala osoba upoważniona, odpowiedzialna za badania i 

zależy od czułości zastosowanego manometru oraz objętości przewodów. Z 

przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół podpisany przez osoby 

upoważnione do ich przeprowadzenia tj. przez wykonawcę oraz właściciela budynku. 

Odbiór i uruchomienie instalacji powinny być przeprowadzane przez osobę 

upoważnioną. Napełnianie gazem powinno być nadzorowane. 

Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu 

technicznego instalacji gazowej należy: 

1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem głównej próby szczelności; 

2) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz 

nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z 

okresowych kontroli; 

3) przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej występowania zagrożenia 

bezpieczeństwa użytkowników – wyłączenie z użytkowania instalacji; 

4) zawiadomienie dostawcy gazu w każdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia 

szafki, w której umieszczono kurek główny. 
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Instalacja centralnego ogrzewania. 

 

Badanie szczelności na zimno. 

 

Próbę wykonać po przepłukaniu, a przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed 

nałożeniem izolacji. Napełnić instalacje wodą, a następnie za pomocą pompki ręcznej 

z manometrem doprowadzić do ciśnienia próbnego, które dla instalacji PP_R wynosi co 

najmniej 0,4 MPa. Wynik prób uznać za dodatnie, jeżeli w ciągu 30 minut wskazówka 

manometru utrzyma się na stałym poziomie. 

 
Badanie szczelności na gorąco. 

 

Do badania przystąpić po okresie trzydniowego ogrzewania budynku. Badanie polega 

na pomiarze temperatury zewnętrznej na wysokości 1,5 metra nad ziemią i w odległości 

minimum 2 metrów od przegród zewnętrznych budynku, temperatury wody 

instalacyjnej, spadków ciśnienia wody w instalacji, temperatury powietrza 

wewnętrznego na wysokości 0,75 metra nad podłogą w środku pomieszczenia, spadku 

temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła 

 

Badanie odbiorcze odpowietrzenia. 

 

Po uruchomieniu instalacji „na gorąco” sprawdza się w sposób pośredni działanie 

zaworów odpowietrzających, poprzez dotyk grzejników i przewodów. 
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OBMIAR ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową dla instalacji wodno-kanalizacyjnej są: 
 
dla rurociągów wodno-kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych – metr bieżący 

dla armatury i urządzeń – sztuki 

Obmiar robót powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu. Przedmiary robót sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne 

zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych KNR. Po zakończeniu robót 

instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora 

nadzoru. 

 
ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót dokona inspektor nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez wstrzymywania ogólnego postepu robót. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza wykonawca poprzez powiadomienie Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. 

 
Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 
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Odbiór ostateczny. 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecność 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Komisja zapozna się z realizacją zadań i ustaleń przyjętych w 

trakcie przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych. Przede wszystkim w zakresie robót uzupełniających i 

poprawkowych. W przypadku nie wykonania zadań przez Wykonawcę komisja ma 

obowiązek przerwać czynności i określić nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

eksploatację obiektu komisja ustali wartość wykonywanych robót i określi stopień 

pomniejszenia kosztów w stosunku do wartości roboty przyjętych w dokumentach 

umowy. 

Do odbioru końcowego należy dostarczyć następujące dokumenty: 
 
— dokumentację projektową z naniesionymi na niej w trakcie wykonywania robót 

zmianami; 
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— dokumentację dotyczącą jakości wbudowanych materiałów – deklaracje zgodności 

ze specyfikacjami (normami) lub aprobatami technicznymi wydanymi dla partii 

materiałów wbudowanych w trakcie wykonywania zlecenia, informacje o wyrobie i 

nadaniu znaku CE lub „B”; 

— protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
 
— protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wod.-kan. może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 

przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora po 

dokonaniu częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

— ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 

harmonogramem finansowym. 

 
DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami) 

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 
881) 

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku – o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 
1321 z późn. zmianami) 

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747) 

— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 
1650) 
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— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47/03 poz. 401) 

— PN-81/B-10700:2004 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 
polietylenu.” 

— PN-EN 1717 „Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zabezpieczających przed przepływem zwrotnym.” 

— PN-EN 1452-1:2002 „Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Wymagania 
ogólne” 

— PN-EN 625 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. Specjalne wymagania 
dotyczące kotłów dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW 
pracujących w trybie wytwarzania ciepłej wody do użytku domowego. 

— PN-M-34507 Instalacja gazowa - Kontrola okresowa. 
 
— PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo- instalacja centralnego ogrzewania. 

 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

— PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki - wymiary przyłączeniowe 
 
— PN-EN 997:2012 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem 

 
— PN-EN 16145:2013-06 Armatura sanitarna - Odłączalne końcówki wylotowe 
mieszaczy do zlewów i wanien - Ogólne wymagania techniczne. 

 
 

Opracowanie: mgr inż. Robert Golczyk. 


