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I.  INSTALACJA  WODOCIĄGOWA 

 
1. WSTĘP. 
 

1.  Przedmiot SST. 
2.  Zakres stosowania SST. 
3.  Zakres robót objętych SST. 

 
2. MATERIAŁY. 
 

1.  Materiały dotyczące instalacji wodociągowej. 
2.  Odbiór materiałów na budowie. 
3.  Składowanie materiałów. 

 
3. SPRZĘT. 
 
4. TRANSPORT. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze. 

1.  Roboty montaŜowe sieci wodociągowej. 
2.  MontaŜ armatury. 
3.  Roboty montaŜowe przyłącza. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIORU ROBÓT. 
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1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  instalacji wodociągowej w budynku 
oraz zasilania. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wodociągowej w budynku i zasilania. 
 
Instalacja wodociągowa  
 
1. Wykonanie przyłącza PE 40 mm od budynku wykonać z rur stalowych 
2. UłoŜenie rurociągów z rur stalowych ocynkowanych lub miedzianych w bruzdach 

ściennych; 
3. Podłączenie do przyborów i urządzeń; 
4. Izolacja termiczna rurociągów; 
5. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych; 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
projektem, niniejszym ST oraz poleceniami Inwestora  i  projektanta. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej z przyłączem. 
 
1) Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200 lub miedziane  SF-Cu-F37 
  ø 15 mm  
  ø 20 mm  
  ø 25 mm  
  ø 32 mm  
  ø 50 mm  
3) Łączniki do rur stalowych ocynkowanych i PP wg PN-67/H-74392 
4) Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normą PN-82/H-82054.OB 
5) Bateria umywalkowa montowana na umywalce. 
6) Bateria zlewozmywakowa ścienna, chromowana z wylewką.  
7) Zawór czerpalny ze złączką do węŜa ø15 mosięŜny 
8) Otulina termoizolacyjna typu „Thermocompact S” (czerwona) firmy Thermoflekx Polska g 

= 4 mm. 
9)  
2.2. Odbiór materiałów na budowie. 
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1. Sprawdzenie zgodności dostawy ze specyfikacją techniczną i merytoryczną  
zamówienia. 

2. Sprawdzenie jakości i stanu technicznego materiałów wchodzących w skład 
dostawy w oparciu o oględziny zewnętrzne (czy nie ma uszkodzeń, wgnieceń, 
obić itd.) i pomiary wstępne. 

3. Sprawdzenie certyfikatów, D.T.R. i innych dokumentów, które winien dostarczyć 
producent materiałów i urządzeń. 

 
2.3. Składowanie materiałów. 
 

1. Wyroby stalowe walcowane naleŜy składować posegregowane wg rodzajów i 
wymiarów, na regałach, stojakach itp. W pomieszczeniach zamkniętych. 

2.  Kołnierze, płyty i uszczelki składować naleŜy w pomieszczeniach zamkniętych i w 
miejscach suchych i nie naraŜonych na wpływ wysokiej temperatury. Uszczelki naleŜy 
składować na regałach lub wieszakach. 

3. Uszczelnienia sznurowe, konopne i taśmowe składować naleŜy w skrzyniach 
drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 

4. Armatura powinna być składowana w magazynach zamkniętych, suchych w 
opakowaniu fabrycznym, na regałach poukładana w zaleŜności od typu i średnicy. 

5. Przyrządy kontrolno – pomiarowe naleŜy składować na regałach w pomieszczeniach 
zamkniętych i opakowaniach fabrycznych. 

 
3. SPRZĘT. 

• Wiertarki 
• Przecinarki 
• Pionier 
• Gwintownice 
• Zestawy kluczy płaskich, oczkowych 
• Rusztowania przesuwne 

 
4. TRANSPORT. 
 

� Załadunek i wyładunek rur, kształtek, armatury i materiałów pomocniczych powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiających 
uszkodzenie rur i materiałów jw. oraz z uwzględnieniem właściwych warunków 
bezpieczeństwa pracy.  

� Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
� Łączniki gwintowane, kształtki PP, armatura, przyrządy kontrolno – pomiarowe, 

uszczelki, pasty itp. Materiały drobne winny być transportowane w skrzyniach. 
Skrzynie nie mogą się przesuwać w trakcie transportu. Przy załadunku i wyładunku 
skrzyń nie naleŜy zrzucać. NaleŜy ładować i wyładowywać ostroŜnie bez wstrząsów. 

� Transport materiałów, o których mowa wyŜej (punkty od 4.1. ÷ 4.4.) winien odbywać 
się przy pomocy samochodów krytych. 

�  
1. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca  winien przedstawić inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania lokalne związane z 
wykonaniem robót instalacji wody w budynku. 
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Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodność  z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Tom II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na 
zakończenie rozdziału. NiezaleŜnie od powyŜszego naleŜy stosować się do niŜej podanych 
wymogów  i  instrukcji  producenta. 
 
  5.1. Roboty przygotowawcze. 
 

1) Wytyczne trasy przewodów na zewnątrz budynku poinformowanie 
dysponentów sieci o przewidywanych kolizjach. 

2) Wytyczne trasy przewodów na ścianach budynku oraz usytuowanie podejść 
pod   zawory  i  baterie. 

3) Wykonywanie otworów w ścianach, wyznaczenie miejsc osadzenia podparć. 
4) Ustalenie sposobu prowadzenia przewodów po wierzchu lub w bruzdach. 

Wymiary bruzd 7x14 cm lub 14 x 14 cm. Wielkość bruzd powinna być tak 
dobrana, aby dokoła rury wraz z izolacją pozostawiona była przestrzeń 
powietrza grubości co najmniej 1 cm.  

 
1. Roboty montaŜowe . 

 
1.  Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych 

równoległych do ścian. 
2. Przewody w bruzdach i na ścianach winny być izolowane termicznie otulinami 

termoizolacyjnymi typu „Thermocompact S” (czerwone) firmy Thermaflex Polska 
3. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny 

być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być  połączeń rur. Przestrzeń 
między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 

4. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Po 
przeprowadzeniu prób szczelności bruzdy naleŜy zakryć płytami osłonowymi z płyt GK, 
pilśniowych, sklejki itp. 

5. Przewody prowadzone w kanale podpodłogowym izolować naleŜy termicznie, jak 
przewody w bruzdach. 

6. Odległości przewodów od ścian: 
  - do 25 mm - 2 cm 
7. Przewody mocować naleŜy do ścian za pomocą uchwytów w sposób trwały. 
 
  Odległości między uchwytami (rury izolowane) 
  ø 15 i 20  - 1,5 m 
  ø 25 i 32  - 2,0 m 
 
Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu stosować naleŜy podkładki elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
 
8.     Przy podejściu do punktów czerpalnych  wody kaŜdorazowo naleŜy stosować           

uchwyt jw.  
 
9. Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów  elektrycznych 

winny wynosić 10 cm. 
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10.     Rury stalowe ocynkowane winny być łączone za pomocą za pomocą łączników  z 
Ŝeliwa ciągliwego z gwintem rurowym. 

 
11. Materiałem uszczelniającym przy połączeniach gwintowanych winny być   konopie białe, 

taśmy polietylenowe oraz masy uszczelniające dopuszczone do stosowania dla sieci wody 
pitnej. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT. 
 
6.1. MontaŜ armatury . 
 
6.1.1. Baterie umywalkowe na umywalce. 
 
6.1.2. Baterie ścienne 20-30 cm nad przyborem 

 
6.2. Badania. 

 
6.2.1. Instalację wody zimnej naleŜy poddać badaniom szczelności. 
6.2.2. Próbę wykonać naleŜy na ciśnienie 0,9 MPa. 
6.2.3. Instalacje uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min.  nie  wykazuje 
spadku ciśnienia. 
  
6.3. Odbiory robót. 
 
6.3.1. Odbiór końcowy winny poprzedzić odbiory międzyoperacyjne i odbiory częściowe. 
 
6.3.2. Odbiór końcowy w oparciu o protokoły odbiorów jw. oraz komisyjny odbiór całości 
robót. 
 
  6.4 NORMY ZWIĄZANE. 
 
PN-76/8860-01/01   Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
BN-69/8864-24  Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
PN-82/M-82054.03  Własności mechaniczne zaworów kulowych 
PN-74/H-74200   Rury stalowe ocynkowane 
PN-77/H-04419  Próba szczelności 
PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe.  
    Wymagania w projektowaniu. 
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II.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ   
 

1. WSTĘP. 
 

4.  Przedmiot SST. 
5.  Zakres stosowania SST. 
6.  Zakres robót objętych SST. 

 

2. MATERIAŁY. 
 
1 Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej. 
2 Odbiór materiałów na budowie. 
3 Składowanie materiałów. 
 

3. SPRZĘT. 
 
4. TRANSPORT. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
1.1 Roboty montaŜowe kanalizacji sanitarnej. 
1.2 MontaŜ armatury. 
1.3 Roboty montaŜowe przyłącza. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT. 
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1.  WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  instalacji kanalizacji  sanitarnej w 
budynku i podłączenie do projektowanego szamba. Wykonanie odprowadzenia wód 
opadowych do projektowanych studni chłonnych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji kanalizacji  sanitarnej . 

Instalacja kanalizacji sanitarnej  
 

� Wykonanie wykopów na zewnątrz i wewnątrz budynku 
� UłoŜenie rurociągów z rur PVC oraz studzienek w wykopach 
� Wykonanie szamba 
� Wykonanie wpustów podwórzowych 
� Wykonanie studzienek chłonnych. 
� UłoŜenie rurociągów z rur PVC na  ścianach lub w posadzce; 
� Podłączenie do przyborów i urządzeń; 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
projektem, niniejszym ST oraz poleceniami Inwestora  i  projektanta. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały kanalizacji w budynku. 

� Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego - PVC 
     ø 40 
     ø 50 
     ø 75 
     ø 110 
     ø 160 

� rewizja (wszystkie) z okrągłym deklem Dn 110 
� wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z obracalną nasadką z rusztem z tworzywa 

sztucznego, odpływ ø50  
� redukcja standard   Dn110/Dn75 Dn110/Dn160 
� Miski ustępowe  (np. "KOŁO") 
� płuczki  podtynkowe produkcji krajowej 
� Wanna  stalowa  (np. "KOŁO") 
� Umywalki  produkcji krajowej (np. "KOŁO") 
� Zlewozmywak blaszany emaliowany 80 x 45 z tylną ścianką produkcji krajowej 

(Olkusz) 
� Rura PVC zewnętrzna, 
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� Studzienki kanalizacyjne, 
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie. 
 
1) Sprawdzenie zgodności dostawy ze specyfikacją techniczną i merytoryczną  zamówienia. 
2) Sprawdzenie jakości i stanu technicznego materiałów wchodzących w skład dostawy w 
oparciu o oględziny zewnętrzne (czy nie ma uszkodzeń, wgnieceń, obić itd.) i pomiary 
wstępne. 
3) Sprawdzenie certyfikatów, D.T.R. i innych dokumentów, które winien dostarczyć 
producent materiałów i urządzeń. 
 
2.4. Składowanie materiałów. 
1) PodłoŜe, na którym składuje się rury musi być równe, rura musi być podparta na całej 
długości 
2)Wysokość stosu rur nie moŜe przekraczać 1,0 m. 
3) Rury PVC naleŜy chronić przed bezpośrednim, szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. 
4) Uszczelnienia sznurowe, konopne i taśmowe oraz armaturę składować naleŜy w skrzyniach 
drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji.  

� Młoty pneumatyczne lub elektryczne 
� Piły tarczowe elektryczne 

 

4. TRANSPORT. 
Załadunek i wyładunek rur PVC kształtek, armatury i materiałów pomocniczych powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiających uszkodzenie 
rur i materiałów jw. oraz z uwzględnieniem właściwych warunków bezpieczeństwa pracy.  
Rur nie wolno zrzucać ze środków transportu. Do załadunku uŜywać naleŜy wyłącznie pasów 
parcianych. Zaleca się ułoŜenie rur na całej powierzchni transportowej samochodu w taki 
sposób, aby były one zabezpieczone przed tarciem o siebie lub o burty samochodu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca  winien przedstawić inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania lokalne związane z 
wykonaniem robót. Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodność  z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych Tom II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. Ponadto przestrzegać naleŜy   
zgodności z Polskimi Normami obowiązującymi przepisami BHP i instrukcjami montaŜu.  
 

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji. 
• Wytyczenie tras przebiegu przewodów  
• Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń 
• Ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych i urządzeń 

 
5.2. Roboty montaŜowe instalacji kanalizacji. 
 
1)Połączenia rur z tworzywa sztucznego wykonywać przy pomocy uszczelek gumowych o 
średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 
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2)Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 450. 
3)Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
4) NaleŜy wykonać podsypkę i zagęścić.  
5) NaleŜy wykonać obsypkę , zasypkę i zagęszczać warstwami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT. 
 
6.1.  Kontrola jakości. 

� Sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów 
� Sprawdzenie zgodności wykonywania instalacji z projektem 
� Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
� Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
� Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody 
� Sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych 
� Sprawdzenie spadków przewodów 
� Sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
� Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 

 
 

6.2. Próby szczelności instalacji kanalizacji. 
Próbę szczelności instalacji kanalizacji wykonać naleŜy przy zachowaniu następujących 
warunków.  

� Pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą 
na całej wysokości 

� Podejścia i przewody spustowe sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody. 

� Przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 
powyŜej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 
 

6.3.  ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robot dokonuje zespół z udziałem inspektora Nadzoru po całkowitym zakończeniu 
prac, dokonaniu prób (przy pozytywnym wyniku odbioru) i pomiarów oraz ocenie zgodności z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 
 

6.4. NORMY ZWIĄZANE. 
 
PN-92/B-10735  Przewody kanalizacyjne 
PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe Wymagania w 
    projektowaniu  
PN-81/C-89203  Rury z tworzywa sztucznego. 
 
        Opracował :   

 

        Andrzej Kilan 




