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1 – Część ogólna 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa publicznej toalety przy ul. Kopernika w Busku- Zdroju w ramach zadania,, Wzrost 

estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój.  

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem robót jest Budowa publicznej toalety przy ul. Kopernika w Busku- Zdroju  

polegający na: 

Roboty ziemne: 

Wykopy pod fundamenty, wykopy pod Instalacje 

Roboty ogólnobudowlane: 

roboty zbrojarskie, spawalnicze oraz betoniarskie – ławy fundamentowe, płyta na gruncie. 

roboty ciesielskie – wykonanie szalunków. 

roboty pokrywcze dachu 

Roboty montażowe: 

montaż konstrukcji stalowej budynku 

Roboty izolacyjne i termoizolacyjne: 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych budynku 

Roboty instalacyjne: 

wykonanie instalacji elektrycznych 

wykonanie instalacji gazowych 

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 

wykonanie instalacji wentylacyjnych i kominowych 

wykonanie instalacji odgromowej 

wykonanie instalacji C.O. 

Roboty wykończeniowe: 

roboty okładzinowe elewacyjne 

roboty okładzinowe wewnętrzne 

roboty posadzkarskie 

roboty malarskie 

biały montaż armatury 

Roboty dekarskie: 

wykonanie obróbek, orynnowanie 

Roboty brukarskie: 

wykonanie nawierzchni wokół budynku 

Roboty zieleniarskie: 

nasadzenia zieleni ozdobnej i wysianie trawników 

Roboty porządkowe: 

wywożenie i usuwanie materiałów rozbiórkowych z terenu budowy samochodami 

samowyładowczymi na wysypisko odpadów. 

Roboty: murarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie, posadzkarskie, izolacyjne, okładzinowe 

oraz instalacje elektryczne, teletechniczne i sanitarne. 

1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Wykonanie zabezpieczeń z folii, 

Wykonanie utwardzonych dojść do obiektu,  

Wykonanie obmurowania zewnętrznej skrzynki elektrycznej, 

Przecinka sanitarna konarów istniejących drzew 

1.4. Informacje o terenie budowy. 

Działka, na której znajdują się budynki nie jest ogrodzona i przylega bezpośrednio do ciągu 

pieszo-jezdnego. 
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Do działki doprowadzona jest instalacja elektryczna, , zimnej wody i 

,gazowa. 

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach  i w terminie określonym w 

umowie o wykonanie robót oraz wskaże miejsca dostępu do wody, energii elektrycznej i WC. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 

unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 

zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników 

zatrudnionych na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nie jest zobowiązany do 

sporządzenia planu BIOZ. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Roboty nie wymagają opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu 

drogowego w rejonie budowy. 

1.10. Organizacja planu budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

  Wykonania projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów 

organizacji placu budowy i uzyskania jego akceptacji; 

  Utrzymania porządku na placu budowy; 

  Składowania materiałów i elementów budowlanych; 

  Utrzymania w czystości placu budowy. 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Zakres robót nie wymaga projektu zabezpieczenia chodników i jezdni. 

 

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 

Roboty budowlane 45000000-7 

Roboty przygotowawcze 45110000-1 

Rozbiórka 45111100-9 

Usuwanie odpadów 45111220-6 
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Roboty bud. w zakresie budynków 45210000-2 

Wykonanie ścianek działowych 45421152-4 

Betonowanie 45262300-4 

Wykonanie podłóg 45262321-7 

Roboty wykończeniowe 45400000-1 

Tynkowanie 45410000-4 

Kładzenie glazury 45431200-9 

Kładzenie gresu 45432114-6 

Kładzenie parkietu 45432113-9 

Prace malarskie 45442110-1 

Montaż stolarki drzwiowej 45421131-1 

Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-0 

Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3 

Układanie przewodów elektrycznych 45311100-1 

Montaż opraw oświetleniowych 45311200-2 

Montaż osprzętu 45314000-1 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 

i sanitarne 45330000-9 
Roboty inst. w zakresie sprzętu sanit. 45332400-7 

1.13. Określenia podstawowe. 

Certyfikat zgodności – jest to dokument, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja rysunkowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 

części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 

zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem 

terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 
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Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość 
użytkową. 

2 – Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów. 

 

2.1. Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 

ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Szczegółowe właściwości zastosowanych materiałów: 

a) Wyroby stalowe: 

  szkielet stalowy budynku z ceownika zimnogiętego 100x50x6; 

 stelaż stalowy do mocowania płyt g-k 

 krokwie stalowe z ceownika 100/50/6 mm 

 śruby, kotwy, podkładki, nakrętki ocynkowane. 

 rynny i obróbki dekarskie z blachy tytanowej 

 łańcuch mocowany do rynny stalowy 
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b) Kruszywa 

 piasek do zapraw gr. do 2mm wg PN-EN 13139:2003; 

c) Wyroby ogólnobudowlane: 

  cement portlandzki bez dodatków marki „35” wg PN-B-30000:1990; 

  wapno hydratyzowane wg PN86/B-30020; 

 gips budowlany szpachlowy; 

 szkielet  stalowego z ceownika zimnogiętego 100x50x6 mm. 

 pianka poliuretanowa grubości 6 cm 

 płyt OSB gr. 25 mm 

 płytkami typu gress elewacyjnymi, polerowanymi, i ściennymi, 

 Posadzka typu Superfloor 

 wełna mineralna 

 klej mrozoodporny 

 siatka zbrojeniowa elewacyjna z PE 

 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

 papa termozgrzewalna wentylacyjna 

 papa podkładowa 

 szkło elewacyjne bezpieczne przeciwwłamaniowe matowe 

 tkanina transparentna (symbol 04) sufitowa typu Barrisol  

 profile mocujące do sufitów typu Barrisol 

d) Stolarka budowlana: 

 drzwi wejściowe szklane z przylgami, ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, 

matowego zaopatrzone w pas środkowy oraz brudnik ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej zaopatrzone w pochwyt dla niepełnosprawnych  

 drzwi wewnętrzne aluminiowe oszklone szkłem matowym  

 oszklenie bezramowe - warstwa przeszklenia zewnętrzna przy zewnętrznym licu 

ściany ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, matowego; warstwa przeszklenia 

wewnętrzna przy wewnętrznym licu ściany również ze szkła bezpiecznego, 

antywłamaniowego, matowego.  

 profile aluminiowe do mocowania szkła 

 uszczelki z PE do mocowania szkła 

e) Farba emulsyjna wewnętrzna w kolorze białym (sufity z płyt g-k). 

f) Przewody elektryczne: 

 przewody YDYżo 3x1,5 mm2. 

 przewód YDYżo3x2,5mm2 

 przewód LYg 10mm2 

 taśm LED klejonych z diodami typu SMD 5050 o gęstości 30 LED/m 

g) Osprzęt elektryczny: 

 gniazda zasilania z blokadą zapadkową wtynkowe bryzgoszczelne 

 zasilacze do ledowe taśmy HLG-150-12B (2 szt.), HLG-185-12B (2 szt.) i HLG-240-

12Boświetleniowe 

 rozłącznik FR-304/40,  

 wyłączniki różnicowe P304/25/30 i P312/10/30 

 wyłączniki nadmiarowe S301 

 wyłącznik pożarowy FRX-303/40 

 suszarki do rąk. 

h) wentylatory wyciągowe SILENT 100 CDZ 230V/8W 

i) Okładziny podłóg i ścian: 
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 płytki okładziny ścian 20x25 cm, kolor określi inwestor; 

 płytki zewnętrzne- kostka brukowa w kolorze szarym mrozoodporne:; 

 posadzka samopoziomująca Superfloor; 

j) Wyroby sanitarne: 

  zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej o powierzchni 

„skórka pomarańczy”; 

 bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa fi 15 mm. 

 umywalki  ze stali nierdzewnej  

 muszle klozetowe ze stali nierdzewnej 

 stelaż montażowy typu geberit 

 przewijak naścienny rozkładany 

 poidełka ze stali nierdzewnej 

k) Rury: 

  Rura kanalizacyjna kielichowa z polipropylenu PP fi 50 mm 

  Rura z CPVC do połączeń zgrzewanych fi 15 mm 

l) Piec gazowy dwufunkcyjny 

m)  Samonapinające się tkaniny typu Barrisol 

3 – Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone do 

realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 

4 – Wymagania dotyczące środków transportu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
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5 – Wymagania dotyczące wykonania robót. 

 

5.1. Warunki ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

a) Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu elektronarzędzi. 

b) Materiały z rozbiórki posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

5.3. Roboty betonowe i tynkarskie. 

a) Zaprawy i beton należy przygotowywać mechanicznie. 

b) W ciągu pierwszych 7 dni od wykonania robót powierzchnie należy utrzymywać w stanie 

wilgotnym; 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane roboty przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

d) Temperatura powietrza przy wykonywaniu robót oraz wciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5 C. 

e) Zaprawy i beton należy przygotowywać mechanicznie. 

f) Wykonanie szlichty: 

 przed wylaniem szlichty usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy 

obficie polać wodą; 

  szczeliny dylatacyjne wykonać w istniejącym miejscu; 

  powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów niż 5mm. 

5.4. Roboty gipsowe. 

a) Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

b) Gładzie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 

granicach od 60 do 80%. 

c) Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.5. Roboty malarskie. 

a) Powłoki malarskie powinny mieć barwę jednolitą, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 

zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia 

b) Należy zachować odpowiednie odstępy czasowe przed nałożeniem następnej warstwy 

malarskiej zgodnie zaleceniem producenta farby; 

5.6. Roboty elektryczne. 

a) Instalację elektryczną wykonać w technologii podtynkowej; 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami i ciągami technologicznymi. Trasy przewodów powinny 

przebiegać poziomo lub pionowo, a nie ukośnie; 

Bruzdy należy wykonać ręcznie w rękawiczkach i okularach ochronnych, bezwzględnie 

stosując maski ochronne za pomocą przecinaka i młotka oraz narzędzi pneumatycznych lub 

elektrycznych; 
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Układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby na murze nie było wybrzuszeń lub 

ostrych krawędzi, narażających izolację przewodów na uszkodzenie lub uniemożliwiające 

prawidłowe przykrycie przewodów tynkiem; 

Przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w 

puszkach końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; przewody 

należy ucinać szczypcami. 

Przejścia przez ściany i stropy należy uszczelni.  

b) Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski 

Połączenie żył przewodów należy wykonać za pomocą sprzętu odpowiednio  

przystosowanego do rodzaju i przekroju łączonych przewodów. 

Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe okręcanie. Należy stosować złączki 

WAGO. 

W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane 

mechanicznie. Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem 

od 1 do 2 cm. Końce żył należy odizolować na długości niezbędnej do prawidłowego 

połączenia z zaciskiem. 

Żyły miedziane można odizolować nożem monterskim, prowadząc go skośnie tak, aby nie 

nadcinać żyły, przy czym żyła zerowa powinna być nieco dłuższa. 

c) Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie z wykonaniem ślepych 

otworów w cegle 

Ślepe otwory należy wykonać przy pomocy wiertarki elektrycznej uzbrojonej w wiertło  

widiowe o odpowiedniej średnicy (dla kołków pod śruby kotwiące) lub wycinarkę (dla puszek 

instalacyjnych). 

d) Montaż na gotowym podłożu puszek PCV. 

Puszki należy osadzać w ślepych otworach ścian tynkowych przed zagipsowaniem. 

Osadzanie obydwu ww. typów puszek powinno być na takiej głębokości, aby po 

otynkowaniu ściany górna krawędź puszki była zrównana z tynkiem; 

Puszki w instalacjach zwykłych powinny mieć przed zainstalowaniem wyciętą odpowiednią 

liczbę otworów na wprowadzenie przewodów; 

Puszki w instalacjach szczelnych powinny mieć odpowiednią liczbę otworów z dławikami o 

takiej średnicy, aby można było uszczelnić wejście przewodu do puszki. 

5.7. Roboty sanitarne. 

a) Instalację wodną i kanalizacyjną wykonać w technologii podtynkowej. 

b) Instalację cw i zw wykonać z PVC w technologii zgrzewanej. 

c) Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej pod baterię sztorcową. 

Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie 

może być mniejsza niż 10 cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie przewodów z instalacją 

elektryczną. W tych miejscach należy zachować minimalny prześwit 10 mm lub zastosować 

tuleję ochronną z PCV. Przejścia przez ściany należy uszczelnić. 

5.8. Roboty izolacyjne. 

a) Izolacja przeciwwilgociowa z folii: 

  przed rozpoczęciem  układania podłoże powinno być suche i czyste; 

  szerokość zakładów powinna być nie mniejsza niż 10cm; 
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6 – Kontrola jakości. 

 

6.1. Warunki ogólne 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem; 

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

c) Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych. 

d) Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

6.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 

a) Sprawdzenie wyglądu powierzchni 

b) Sprawdzenie wyschnięcia podłoża 

c) Sprawdzenie czystości 

d) Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne 

6.3. Kontrola instalacji elektrycznej obejmuje: 

a) Sprawdzenie rezystancji obwodów. 

b) Sprawdzenie skuteczności zerowania. 
c) Sprawdzenie poprawności połączeń i montażu osprzętu. 

7 – Obmiar robót. 

 

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, całym okresie trwania robót. 

7.3. Jednostką obmiarową jest: 

  dla robót tynkarskich – m2; 

  dla robót okładzinowych – m2; 

  dla robót izolacyjnych – m2; 

  dla robót malarskich – m2; 

  dla robót posadzkarskich – m2; 

  dla robót w zakresie przewodów elektr. – mb 

  dla robót w zakresie osprzętu elektr. – szt. 

  dla robót w zakresie armatury sanitarnej – szt. 

  dla robót stolarskich – szt.; 

  przewody rurowe – mb; 

  wywóz gruzu – m3; 

  praca sprzętu – mg. 

 

 



12 
 

8 – Odbiór robót. 

 

8.1. Warunki ogólne. 

a) Podstawą do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

  dokumentacja techniczna (rysunkowa); 

  dziennik budowy z zapisami stwierdzającymi odbiory częściowe podłoża oraz   

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia; 

  zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów; 

  protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

b) Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania robót. 

c) Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika 

budowy. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

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

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcą wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

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 ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4. Odbiór podłoża: 

a) Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego. 
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b) Sprawdzenie równości powierzchni podłoża. 

8.5. Odbiór robót tynkarskich: 

a) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z normą. 

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej dwumetrowej. 

c) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

  pionowego – nie większe niż 2mm na 1 m 

  poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m 

d) Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp.; 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.6. Odbiór robót malarskich: 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

b) Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowania. 

c) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.7. Odbiór robót gipsowych: 

a) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z normą. 

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 1,5 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty 

kontrolnej dwumetrowej. 

c) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

  pionowego – nie większe niż 1,0 mm na 1 m 

  poziomego – nie większe niż 1,5 mm na 1 m 

d) Powierzchnie powinny być gładkie, bez zarysowań, pęknięć i odprysków 

8.8. Odbiór robót elektrycznych: 

Należy wykonać projekt powykonawczy oraz protokoły pomiarów rezystancji i skuteczności 

zerowania instalacji z podaniem typu urządzenia oraz jego legalizacji. 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 

urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

a) dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

b) dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 

kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 

wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są 

określone w normach PN-IEC 60364-6- 61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

8.9. Odbiór instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej. 
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Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,  

d) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów 

częściowych i prób szczelności, 

W szczególności należy skontrolować: 

a) użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, (posiadanie dopuszczeń 

obowiązujących w kraju), 

b) świadectwa parametrów wystawione przez producenta, 

c) prawidłowość wykonania połączeń, 

d) jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

e) wielkość spadków przewodów, 

f) odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 

g) prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

h) prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

i) prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
j) zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną, 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) obmiary powykonawcze, 

b) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

b) odstępstwa, 

c) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów, 

Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień 

warunkowych, w przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy  

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

8.10. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Zasady odbioru 

ostatecznego robót". 

 

9 – Podstawa płatności. 

 

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół ostatecznego wykonania robót bez wad i 

usterek oraz po uporządkowaniu terenu budowy. 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  z podatkiem VAT 

10 – Przepisy związane. 

 

Dokumentacja projektowa budowlana „Budowa publicznej toalety przy ul. Kopernika w 

Busku- Zdroju”. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 197-1/2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139/2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 197-1/2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-92/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-5:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Ogólne wymagania i badania. 
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PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe. 

PN-047000:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 

16 mm2. 

PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych. 

PN-IEC-1008 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 

nadprądowego do użytku domowego i podobnego. 

PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. 

Wymagania i badania podstawowe. Połączenia elektryczne i mechaniczne. 
Pozostałe materiały według indywidualnych atestów i certyfikatów. 

11 – Postanowienia końcowe. 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

montażowych”, przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami BHP i p.poż. 

Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla pracowników budynku, rejon 

prac uprzątnąć, a odpady po robotach budowlano-montażowych i instalacyjnych wywieźć na 

wysypisko. Zamawiający informuje, że nie dysponuje miejscem zwałki. 

Szczegółowy zakres robót określają pozycje katalogowe i przedmiary w 

kosztorysie ofertowym. 

Dokumentacja spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 czerwca 1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP, tekst jednolity 

Dziennik Ustaw z 2003r nr 169 pozycja 1650. 

 

Busko-Zdrój, luty 2012r 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji sanitarnych 
w budynku toalety publicznej w Busku-Zdroju. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.4.1. Sieć kanalizacyjna 
Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
1.4.2. Sieć kanalizacyjna ściekowa 
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych  
i przemysłowych. 
1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
1.4.4. Przykanalik 
Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego. 
1.4.5. Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
1.4.6. Podłoże naturalne z podsypką 
Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, 
albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał, 
z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
1.4.7. Podsypka 
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
1.4.8. Obsypka 
Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
1.4.9. Zasypka wstępna 
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
1.4.10. Zasypka główna 
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej  
i terenem. 
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1.4.11. Dziennik budowy  
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania  poleceń    
i   innej   korespondencji   technicznej   pomiędzy   Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą  
i Projektantem. 
1.4.12. Inspektor Nadzoru  
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona   przez   Zamawiającego,    
o   której   wyznaczeniu   poinformowany   jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.13. Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.14. Książka obmiarów 
Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.15. Laboratorium 
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.16. Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.17. Niweleta 
Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
kanału. 
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru 
Wszelkie   polecenia   przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.20. Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa 
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.22. Rekultywacja 
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.23. Ślepy kosztorys 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.24. Teren budowy 
Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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1.4.25. Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas 
budowy (jeśli jest konieczny), dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu 
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. 
Wykonawca wykona także projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno 
prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie 
konieczne. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty 
na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty 
wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa  
w dokumentach przetargowych. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy,  
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
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to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Wymagania organizacyjne 
Wykonawca powinien zabezpieczyć:  

• biuro dla Wykonawcy budowy, 
• magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów, 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących 
ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy zawarte są w Cenie Ofertowej. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 
prace. 
1.5.5. Tablica informacyjna 
Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać 
wymogi Prawa Budowlanego. 
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem 
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
1.5.7. Ochrona środowiska 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie 
były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy  
o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia 
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych. 
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników  

i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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• Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad 
zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 62 z 200 l r. poz. 627) 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, 
Wszystkie roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:  

• Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 
• Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących 

drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,  
• Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),  
• Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10. Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad) 
oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru może 
wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
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uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.12. Badania geologiczno- inżynierskie 
Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków 
gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. 
Będące w dyspozycji Zamawiającego badania geologiczno - inżynierskie zostaną 
udostępnione do wglądu. Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje 
n/t warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości 
robót i ich bezpieczeństwa. 
Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do 
wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed 
ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby. 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami 
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są  
w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.  
 
 

2. Materiały 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie realizacji robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Jakość materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości  
i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją 
przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność  
z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. 
 
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów. 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio  
z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.5. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.  
 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  
i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
 
4. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
o ruchu drogowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
placu budowy. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów  
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:  
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które 

będzie wykonywało te usługi), 
• metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły 

z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie 
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji 
dla Inspektora Nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
• metodę magazynowania materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
 
6.2. Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia 
kontroli. 
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku  
z laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy 
Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on 
odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną 
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
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i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją 
techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
6.8.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły,  
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
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• korespondencja. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi 
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych 
jednostek. 
 
 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe 
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do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór końcowy, 
• odbiór ostateczny. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami 
technicznymi. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 
• specyfikację techniczną, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń 
Inspektora Nadzoru, 

• technologiczne wskazania i ustalenia, 
• Dzienniki Budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 
• atesty wbudowanych materiałów, 
• ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań  

i obmiarów zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami 
technicznymi, 

• raport techniczny, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu  
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone  
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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2. INSTALACJE   WODOCI ĄGOWE  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji 
wodociągowych w budynku toalety publicznej w Busku-Zdroju. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
wewnętrznej instalacji wodociągowej i obejmują dostawę i montaż następujących elementów: 

• montaż rur i kształtek 
• montaż armatury 
• montaż przejść przez przegrody budowlane 

 
1.4. Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego instalacji wodociągowej pod 

kątem możliwości jej poprawnego wykonania i odbioru 

Prawo budowlane nie określa wymagań jakie powinien spełniać projekt techniczny instalacji 
wodociągowej. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostały określone jedynie wymagania 
jakie powinien spełniać projekt budowlany, który należy dołączyć do wniosku o pozwolenie 
na budowę. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i 
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Szczegółowy zakres i 
formę projektu budowlanego określa rozporządzenie. Brak jest w kraju dokumentu, który 
określałby zakres i formę projektu technicznego instalacji wodociągowej. 
W STWiOR instalacji wodociągowych opisano wymagania techniczne dotyczące wykonania 
instalacji oraz zakres badania przed odbiorem prawidłowości spełniania niektórych z tych 
wymagań. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Instalacja wodociągowa 
Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 
służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
 
1.5.2. Woda do spożycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w stosownym rozporządzeniu. 
 
1.5.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego, a instalacja wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) – 
od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
 
 
1.5.4. Instalacja wodociągowa wody ciepłej 
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Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą 
urządzenia do przygotowywania ciepłej wody. 
 
1.5.5. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone 
w żadnym jej punkcie. 
 
1.5.6. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
 
1.5.7. Ciśnienie próbne, ppróbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
 
1.5.8. Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20oC. 
 
1.5.9. 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 20oC, a instalacji wody ciepłej 60oC. 
 
1.5.10. Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 
(dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej  
w milimetrach. 
 
1.5.11. Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą rzeczywistej 
grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
 
1.5.12. Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną  
z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością: 
 

n

nn

e

ed
S

2

−
=      (1) 

gdzie: 
dn – średnica nominalna zewnętrzna 
en – nominalna grubość ścianki 
 
1.5.13. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jes zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą 
stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 
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n

n

e

d
SDR=      (2) 

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1). 
 
UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca: 
 

12 += SSDR      (3) 
 

1.5.14. Temperatura awaryjna, ta (lub tmal) – dla instalacji wykonanej z przewodów z 
tworzywa sztucznego 

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczającego temperaturę roboczą, jaka 
może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego  
i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej wytrzymałości instalacji nie 
może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
 
1.5.15. Trwałość instalacji – wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej wytrzymałości od ciśnienia  
i temperatury podano w ZAT – Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p.2 
STWiOR). Przyjmuję się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji, z uwzględnieniem 
sum czasów pracy w temperaturach o określonych wartościach. Temperatura awaryjna 
instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie 
przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy 
czas temperatury awaryjnej nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy 
występowania temperatury awaryjnej mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji 
wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 
 
1.5.16. Specyfikacja techniczna 
Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces wytwarzania  
w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym  
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania 
i oznaczania wyrobu. 
 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w   specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
 
2.2. Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych. 
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych, zestawiono  
w tablicy 1. 
Zalecany zakres stosowania w instalacjach wodociągowych przewodów z wybranych 
tworzyw sztucznych zestawiono w tablicach 2 i 3, a przewodów metalowych w tablicy 4. 
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Tablica 1 
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych 

Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiału Uwagi 
1 2 3 4 

1 PB Polibutylen  
2 PE-X Polietylen wysokiej gęstości ucieciowany  
3 PP-B Kopolimer blokowy polipropylenu  
4 PP-H Homopolimer polipropylenu  
5 PP-R Kopolimer statystyczny polipropylenu (random)  

6 PE-X/Al/PE-HD 

Warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, 
polietylenu wysokiej gęstości (własności 
techniczne i właściwości użytkowe jak dla 
materiału wielowarstwowego - nierozdzielnego 

 

7 PE-X/Al/PE-X 

Warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, 
polietylenu usieciowanego (własności techniczne 
i właściwości użytkowe jak dla materiału 
wielowarstwowego - nierozdzielnego 

 

8 PVC-U Polichlorek winylu niezmiękczony 
Tylko do 
instalacji 
wody zimnej 

9 PVC-C Polichlorek winylu chlorowany  

10 PP-R/Al/PP-R 

T
w

or
zy

w
o 

sz
tu

cz
n

e 

Warstwy: kopolimeru statystycznego 
polipropylenu, aluminium, kopolimeru 
statystycznego polipropylenu (własności 
techniczne i właściwości użytkowe jak dla 
jednorodnego materiału warstwy wewnętrznej z 
ograniczeniem wydłużeń cieplnych warstwą 
aluminium. 

 

11 - Stal węglowa zwykła ocynkowana  
12 - Stal odporna na korozję  
13 Cu - DHP m

et
al

 

Miedź  

14 - 

 Inne materiały, jeżeli przewody z nich wykonane 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie w instalacjach 
wodociągowych. 
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Tablica 2 
Zalecany zakres stosowania przewodów z PE-X, PP-R i PB 

w instalacjach wodociągowych1) 

UWAGA: odmienny zakres może być przyjęty tylko wtedy gdy wynika to z warunków 
stosowania podanych w aprobacie technicznej 

Instalacja wodociągowa2) Poz. Materiał przewodów Ciśnienie robocze w 
barach wody ciepłej wody zimnej 

1 2 3 4 5 

4≤robp  6,7≤S  6,7≤S  

64 ≤< robp  4,5≤S  6,6≤S  

86 ≤< robp  0,4≤S  0,5≤S  

108 ≤< robp  2,3≤S  0,4≤S  

1 

PE-X 

robp<10  nie stosować 

4≤robp  8,4≤S  9,6≤S  

64 ≤< robp  2,3≤S  5,5≤S  

86 ≤< robp  4,2≤S  1,4≤S  

108 ≤< robp  9,1≤S  3,3≤S  

2 

PP-R 

robp<10  nie stosować 

4≤robp  9,10≤S  9,10≤S  

64 ≤< robp  2,7≤S  1,9≤S  

86 ≤< robp  4,5≤S  8,6≤S  

108 ≤< robp  3,4≤S  4,5≤S  

3 

PB 

robp<10  nie stosować 

            
n

nn

e

ed
S

2

−
=                             gdzie:            

nominalnarury  ścianki grubośr 

nominalnarur  średnica 

−
−

n

n

e

d
 

1) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te instalacje na podstawie 
oceny wody (patrz tablica 11) 

2) ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitings for hot and cold water systems. 
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Tablica 3 
Zalecany zakres stosowania przewodów z PVC 

w instalacjach wodociągowych1) 

UWAGA: odmienny zakres może być przyjęty tylko wtedy gdy wynika to z warunków 
stosowania podanych w aprobacie technicznej 

 
Instalacja wodociągowa2) Poz. Materiał przewodów Ciśnienie robocze w 

barach wody ciepłej wody zimnej 
1 2 3 4 5 

4≤robp  0,10≤S  0,10≤S  

64 ≤< robp  9,6≤S  3,7≤S  

86 ≤< robp  2,5≤S  5,5≤S  

108 ≤< robp  2,4≤S  4,4≤S  

1 

PVC-C 

robp<10  nie stosować 

4≤robp  nie stosować 0,20≤S  

64 ≤< robp  nie stosować 7,16≤S  

86 ≤< robp  nie stosować 5,12≤S  

108 ≤< robp  nie stosować 0,10≤S  

2 

PVC-U 

robp<10  nie stosować 

            
n

nn

e

ed
S

2

−
=                             gdzie:            

nominalnarury  ścianki grubośr 

nominalnarur  średnica 

−
−

n

n

e

d
 

1) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te instalacje na podstawie 
oceny wody (patrz tablica 11) 

2) prEN 12731 (1998 r) Plastics piping systems for hot and cold water – Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) 
 
Tablica 4 

Zalecany zakres stosowania przewodów metalowych 
w instalacjach wodociągowych 

 
Instalacja wodociągowa 

Poz. 
Materiał przewodów oraz dla miedzi typ 

złączy 

Ciśnienie 
robocze w 

barach 
wody ciepłej wody zimnej 

1 2 3 4 5 

1 Stal węglowa zwykła ocynkowana 2) 2) 

2 Stal odporna na korozję 2) 2) 

10≤robp  108≤nomd  108≤nomd  3 Miedź – złącza lutowane kapilarne 

robp<10  nie stosować 

4≤robp  108≤nomd  108≤nomd  

64 ≤< robp  54≤nomd  108≤nomd  

106 ≤< robp   54≤nomd  

4 Miedź – złącza zaciskowe 

robp<10  nie stosować 
1) Stosowanie przewodów w instalacji powinno odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te instalacje na podstawie oceny 

wody (patrz tablica 11) 
2) Stosować zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej 
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2.3. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 
 
2.4. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji, 

2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych –  
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do 
rozporządzenia, 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

5) Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
 
2.5. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, 
wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami. 
 
 
2.6. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego 
ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.5., oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne".  
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4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
 
5.2. Wymagania ogólne 
5.2.1. Instalacja wodociągowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 

5.2.2. Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego  
w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,  
z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
5.2.4. Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 
budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), 
oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
 
 
5.3. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych 
5.3.1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość 
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 
 
5.3.2. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
 
5.3.3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po 
ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem  
i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego 
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kabla grzejnego). 
 
5.3.4. Nie wolno układać przewodów na ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę nad 
przewodem. 
 
5.3.5. Rozdzielacze, przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi 
budynku niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu 
następujących warunków: 

a) temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0oC, 
b) przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi  

w kanałach odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie 
tworzy szczelnej płyty nad przewodem. 

 
5.3.6. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to  
z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
 
5.3.7. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy 
punktach poboru wody. 
 
5.3.8. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, 
przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
 
5.3.9. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
 
5.3.10. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze 
płaszczowej lub co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe 
przewodu owiniętego np. tekturą falistą)w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 

a) Powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy  
i materiał ją zakrywający, 

b) W połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe 
naprężenia lub siły rozrywające połączenia. 

 
5.3.11. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 
wodociągowej. 
 
5.3.12. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 
prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od 
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 
 
5.3.13. Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła 
ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30oC. 
 
5.3.14. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub  
o znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem 
pary wodnej na zewnętrznej powierzchni przewodów. 
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5.3.15. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
 
5.3.16. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji 
cieplnej od ścian, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 

a) dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm, 
b) dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm, 
c) dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm, 
d) dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm. 
 

5.3.17. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
 
5.3.18. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
 
5.3.19. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją ( w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
 
5.3.20. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów 
instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
 
5.3.21. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych. 
 
5.3.22. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych 
powinna wynosić 0,1 m. 
 
 
5.4. Podpory 
5.4.1. Podpory stałe i przesuwne 
5.4.1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, 
poosiowe przesuwanie przewodu. 
 
5.4.1.2. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku 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 uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
 
5.4.1.3. Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 5, 6, 7, i 8.  
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Tablica 5 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB 

w instalacji wodociągowej 
 

Przewód montowany w instalacji 
wody ciepłej wody zimnej 

Poz. Materiał rury 
Średnica nominalna 

rury pionowo 
m 

inaczej m 
pionowo 

m 
inaczej m 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8 
DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7 
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8 
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8 
DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0 
DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1 

DN 50 1,3 1,0 1,61) 1,2 

DN 63 1,5 1,2 1,81) 1,4 

DN 75 1,71) 1,3 2,01) 1,5 

DN 90 1,91) 1,4 2,11) 1,6 

2 

PP-R 

DN 110 2,01) 1,6 2,41) 1,8 

DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4 
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7 3 

PB 

od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9 
1) Lecz nie mnij niż jedna podpora na każdą kondygnację 
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Tablica 6 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych 

w instalacji wodociągowej 
 

Przewód montowany w instalacji 
wody ciepłej wody zimnej 

Poz. Materiał rury 
Średnica nominalna 

rury pionowo 
m 

inaczej m 
pionowo 

m 
inaczej m 

1 2 3 4 5 6 7 

DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
1 

PE-X/Al./PE-X 
PE-X/Al/PE-HD DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0 
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2 
DN 25 1,5 1,2 1,71) 1,3 
DN 32 1,81) 1,4 1,91) 1,5 
DN 40 2,01) 1,6 2,21) 1,7 

DN 50 2,31) 1,8 2,51) 1,9 

DN 63 2,61) 2,0 2,71) 2,1 

DN 75 2,71) 2,1 2,81) 2,2 

DN 90 2,81) 2,2 3,01) 2,3 

2 

PP-R/Al/PP-R 

DN 110 2,71) 2,1 3,21) 2,5 

DZ 14 do DZ 16 1,5 1,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
DZ 18 do DZ 20 1,7 1,3 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DZ 25 1,91) 1,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DZ 32 2,11) 1,6 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DZ 40 2,21) 1,7 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DZ 50 2,61) 2,0 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DZ 63 2,81) 2,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

3 

PE-RT/Al./PE-RT 

DZ 75 do DZ 110 3,11) 2,4 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
1) Lecz nie mnij niż jedna podpora na każdą kondygnację 
 
 

Tablica 7 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych 

w instalacji wody ciepłej i zimnej 
 

Przewód montowany  
Materiał rury 

Średnica nominalna 
rury pionowo1) 

m 
inaczej  

m 
1 2 3 4 

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

DN 25 2,9 2,2 

DN 32 3,4 2,6 

DN 40 3,9 3,0 

DN 50 4,6 3,5 

DN 65 4,9 3,8 

DN 80 5,2 4,0 

Stal węglowa zwykła ocynkowana; 
Stal odporna na korozję 

DN 110 5,9 4,5 
1) Lecz nie mnij niż jedna podpora na każdą kondygnację 
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Tablica 8 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych 

w instalacji wody ciepłej i zimnej 
 

Przewód montowany  
Materiał rury Średnica nominalna rury pionowo1) 

m 
inaczej  

m 
1 2 3 4 

DN 12 do DN 15 1,6 1,2 

DN 18 2,0 1,5 

DN 22 2,6 2,0 

DN 28 2,9 2,2 

DN 35 3,5 2,7 

DN 42 3,9 3,0 

DN 54 4,6 3,5 

DN 64 5,2 4,0 

DN 76,1 5,5 4,2 

DN 88,9 6,1 4,7 

Miedź – złącza lutowane kapilarnie; 
Miedź – złącza zaciskowe 

DN 108 do DN 159 6,5 5,0 
1) Lecz nie mnij niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
 
5.4.2. Prowadzenie przewodów bez podpór 
5.4.2.1. Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być 
prowadzony w warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go  
w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”). Rura osłonowa powinna być 
montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie 
warstwą szlichty podłogowej. 
5.4.2.2. W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury 
osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody 
na której przewód jest układany. 
5.4.2.3. Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
 
 
5.5. Tuleje ochronne 
5.5.1. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop),należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
 
5.5.2. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
 
5.5.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
 

5.5.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm  
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki 
i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 
5.5.5. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też  
z tworzywa sztucznego. 
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5.5.6. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 
5.5.7. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
 
5.5.8. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 
 
 
5.6. Montaż armatury  
5.6.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,  
w której jest zainstalowana. 
 
5.6.2. Przed zamontowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
 
5.6.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być zainstalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
 
5.6.4. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do 
mieszkania lub lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana 
armatura odcinająca. 
 
5.6.5. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających 
wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, 
pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody 
wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na 
przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub 
do grupy tego samego typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie 
wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. 
 
5.6.6. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 
5.6.7. Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby  
w czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek”. 
 
5.6.8. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 
 
5.6.9. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 
dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę 
do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
 
5.6.10. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony 
z lewej strony. 
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5.6.11. jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 9A lub 9B. 
 

Tablica 9A 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

 

Nazwa przyboru 

Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej nad 

podłogą  
[m] 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej ścianki 

przyboru nad podłogą  
[m] 

Wysokość ustawienia: 
[m] 

Zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60 
Zlewozmywak do pracy 
stojącej 1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90 

Zlewozmywak do pracy 
siedzącej 1,00 ÷ 1,10 0,75 

Umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80 
Umywalka w przedszkolu 0,85 ÷ 0,95 0,60 

Armatury czerpalnej nad 
górną krawędzią przedniej 

ścianki przyboru 
0,25 ÷ 0,35 

 
 

Tablica 9B 
Wysokość ustawienia armatury ściennej  

 

Nazwa przyboru 
Wysokość ustawienia 

[m] 
Wanna Armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 

0,10 ÷ 0,18 
Armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 

1,00 ÷ 1,50 
Główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, 

licząc od sitka główki 
2,10 ÷ 2,20 

Natrysk 

Główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, 
licząc od sitka główki 

1,80 ÷ 2,00 
Basen do mycia nóg Armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 

0,10 ÷ 0,15 
Poidełko dla dzieci Wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 ÷ 0,75 
Poidełko dla dorosłych Wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 ÷ 0,90 
Ciśnieniowy zawór 
spłukujący 

Osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 

 
5.7. Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz) 
5.7.1. Miejsce przeznaczone na ustawienia urządzenia do pomiaru zużycia wody 
(wodomierza) powinno być suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej +4oC, 
oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej wysokości 1,80 m i wyposażone we wpust 
podłogowy. Jeżeli wodomierz służy do rozliczeń z dostawcą wody, miejsce to powinno być 
wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 
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5.7.2. Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji 
producenta. 
 
5.7.3. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny  
z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. 
 
5.7.4. Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta 
wodomierza nie stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu 
przed i 3 średnicom przewodu za wodomierzem. 
 
5.7.5. Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń (metrologicznej) B-H  
i A-V, to zaleca się jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej), tzn. z tarczą odczytową 
w położeniu poziomym (odczyt wskazań wodomierza z góry). 
 
5.7.6. Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą 
przez i za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy 
wodomierzem i tą armaturą. 
 
5.7.7. Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, w zestawach wodomierzy 
mieszkaniowych armatury odcinającej za wodomierzem można nie stosować. 
 
5.7.8. Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudniać bezpośredniego odczytu 
wskazań wodomierza ani możliwości jego wymiany. 
 
 
5.8. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 
5.8.1. Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

a) wody zimnej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego 
strumienia wody, 

b) wody ciepłej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego 
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55oC do 60oC. 

 
5.8.2. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy 
nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być 
przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności w stanie zimnym. 
 
5.8.3. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także 
nastawy parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 
 
 
5.9. Izolacja cieplna 
5.9.1. Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowane cieplnie. 
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody 
ciepłej, w których nie ma cyrkulacji. 
 
5.9.2. Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie  
w zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 
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5.9.3. Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji 
wodociągowej przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli jest to 
niewystarczające, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. 
 
5.9.4. Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli 
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
 
5.9.5. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu niezbędnego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
 
5.9.6. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. 
 
5.9.7. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być  
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku 
pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
 
5.9.8. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
 
5.9.9. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
 
5.9.10. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
się ognia. 
 
 
5.10. Oznaczanie 
5.10.1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z zasadami oznaczania 
i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej. 
 
5.10.2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku, w tym  
w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach 
i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych 
w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury 
i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

 
 
5.11. Opis wykonywania połączeń 
5.11.1. Połączenia kielichowe lutowane 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 
łączonych. 
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Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego 
bosego końca rury i łącznika. Do łączenia kapilarnego rur miedzianych stosuje się luty 
miękkie, luty twarde a także topniki. Luty miękkie stosowane są w postaci drutu i pasty (pasta 
jest mieszaniną topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miękkie prowadzone jest w 
temperaturze poniżej 450 °C, lutowanie twarde powyżej tej temperatury. Do lutowania 
łączników z mosiądzu i brązu nie należy stosować lutów z fosforem. Do lutowania 
kapilarnego stosowane są także kształtki, w których wewnątrz kielichów znajduje się lut 
integralny. 
Wytrzymałość i odporność na korozję połączeń lutowanych warunkują następujące 
podstawowe czynniki: 

- prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie), 
- czystość łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne 

połączenia), 
- dobra zwilżalność łączonych powierzchni płynnym lutem, 
- dobra zdolność dyfuzyjna lutu i metali łączonych (właściwy dobór topnika i lutu) 

zwiększająca się ze stopniem nagrzania lutu i metali łączonych oraz zależna od 
przewodności cieplnej tych metali i jednorodność połączenia lutowanego (połączenie 
lutowane powinno być wykonane bez porów i zażużleń). 

 
5.11.2. Połączenia kielichowe klejone 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 
łączonych. 
Połączenie klejone należy wykonać na odpowiednio uformowanych zakończeniach 
elementów łączonych. Zewnętrzna część cylindryczna jednego elementu jest wsunięta  
w gładką mufę drugiego elementu. Powierzchnie klejone obu łączonych elementów powinny 
być czyste, odtłuszczone i pokryte równomiernie klejem. Do czyszczenia i odtłuszczania 
należy stosować środki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do łączenia powinny być 
odpowiednie do materiału łączonych elementów, zgodne z zaleceniami producenta (objęte 
specyfikacją systemu łączenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie). 
Oczyszczone i odtłuszczone powierzchnie klejone łączonych elementów pokrywa się 
równomiernie klejem i po odczekaniu czasu przewidzianego instrukcją łączy ze sobą, poprzez 
wsunięcie na odpowiednią głębokość, a następnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas 
również określony instrukcją. Obciążenie połączenia klejonego może nastąpić po czasie 
przewidzianym instrukcją. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższych czasów 
wynikających z temperatury otoczenia, w jakiej wykonywane jest klejenie (należy wydłużać 
czasy przy temperaturze niższej, można skracać czasy przy temperaturze wyższej od 
optymalnej). Instrukcje klejenia określają szczegółowo minimalną temperaturę, w jakiej 
dopuszcza się wykonywanie połączeń klejonych. Generalnie można przyjąć, że połączenia 
klejone nie powinny być wykonywane w temperaturze poniżej + 5 "C. Niedopuszczalne jest 
używanie dodatkowych materiałów w połączeniu z klejem oraz rozcieńczanie kleju. 
Niedopuszczalne jest używanie kleju o przekroczonym terminie przydatności do stosowania. 
Połączenia klejone powinny spełniać następujące warunki techniczne: naprężenia 
przenoszone przez połączenie klejone powinny być możliwie najmniejsze, połączenie klejone 
powinno być obciążone w kierunku największej wytrzymałości, stosunek powierzchni 
klejenia do wielkości występujących naprężeń powinien być możliwie największy, połączenie 
klejone powinno być nieprzerwane (zachowana ciągłość, błony klejowej). 
 
5.11.3. Połączenia gwintowe 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub  
z uszczelnieniem   uszczelką   zaciskaną   między   odpowiednio   przygotowanymi 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 

Toaleta publiczna w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 39

powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich 
stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1. Gwint 
może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą 
obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci 
pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny 
być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia 
gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie,  
a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta 
elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób 
dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie 
mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy 
stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone  
z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), 
nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych 
elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane 
materiały pęczniejące pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze 
nie przekracza l0 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe mogą 
być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno-pomiarowymi o 
parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce 
połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 
 
5.11.4. Połączenia kołnierzowe 
Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między 
płaszczyznami przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi 
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio ukształtowanymi powierzchniami 
kształtowymi. 
Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym, 
wykonanym z tego samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio ukształtowaną 
końcówkę elementu łączonego. Połączenie kołnierzowe należy tak wykonywać, aby 
wykluczyć możliwość wydostawania się między łączonymi elementami, czynnika 
znajdującego się w przewodzie. 
Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu 
powinny być zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej 
długości, dostosowanej do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu połączenia kołnierzowego 
wszystkie wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być jednakowej 
długości. Zaleca się aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu. 
Niedopuszczalne jest: 

- przesunięcie osi łączonych elementów, 
- przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów 

 
5.11.5. Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi  
i wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta elementów 
połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi. 
Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych 
powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie 
materiałów. Można rozróżnić następujące rodzaje zgrzewania: 
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a) zgrzewanie mufowe 
Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną  
(np. końcówka rury lub kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną  
(np. mufa kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi im wymiarowo 
końcówkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od końcówek 
grzewczych, łączone ze .sobą przez wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną 
cylindryczną powierzchnią zewnętrzną i przez chwilę przetrzymywane bez wzajemnych 
przemieszczeń. Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określona 
instrukcją producenta. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższego czasu, 
wynikających np. z obniżonej temperatury zewnętrznej lub zróżnicowanego czasu 
nagrzewania łączonych elementów w przypadkach znacznych różnic grubości ścianek  
(np. łączenie rur z kształtkami, które mają grubsze ścianki). Rozpoczęcie nagrzewania należy 
tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało zakończone jednocześnie. Końcówki 
grzewcze zgrzewarki są elementami wymiennymi, dobieranymi do kształtu  
i wymiarów łączonych elementów. 
 
b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki 
specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim 
oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne 
powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje 
podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie  
i nadtopienie materiału elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być 
sterowane w sposób pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla 
danego połączenia. Łączone elementy powinny być unieruchomione względem siebie przed 
wyłączeniem zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu. 
 
c) zgrzewanie doczołowe w celu połączenia elementów 
Ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez określony instrukcją 
czas płaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a następnie po jego wysunięciu, dociskane do 
siebie doczołowo za pomocą specjalnego oprzyrządowania, aż do wystąpienia odpowiednio 
formującej się wypływki i unieruchamiane na określony czas. 
 
d) zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych 
W niektórych systemach połączeń oferowane są specjalne elementy kształtowe, np. tak zwane 
siodełka do zgrzewania z zewnętrzną powierzchnią rury. Zasada wykonywania połączenia 
zgrzewanego jest identyczna jak omówione wyżej zgrzewanie doczołowe,  
z tym że stosowane są końcówki grzewcze o kształcie odpowiadającym łączonym elementom. 
 
5.11.6. Połączenia zaciskowe 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 
połączenia. 
Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na 
rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują 
się pierścieniowe uszczelki elastyczne. 
Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki 
łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą 
praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie 
mechaniczne. 
Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, 
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wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych. 
 
 
5.12. Montaż urządzeń do podgrzewania wody 
5.12.1. Elektryczne podgrzewacze przepływowe 
5.12.1.1. Podłączenie do instalacji wodociągowej. 
Podgrzewacze przepływowe należą do klasy urządzeń niskociśnieniowych i mogą pracować 
w sieciach wodociągowych o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa i nie większym niż  
0,6 MPa. Może to być instalacja wodociągowa miejska lub lokalna z hydroforem  
w budownictwie jednorodzinnym. 
W przypadku wahań ciemnienia wody oraz wzrostu pow.0,6 MPa spowodowanego  
m.in. przez korzystanie z automatycznych zaworów spłukujących zainstalowanych w pobliżu 
ogrzewacza należy zainstalować reduktor ciśnienia. 
5.12.1.2. Podłączenie do instalacji elektrycznej 
Urządzenie powinno być przyłączone na stałe do instalacji elektrycznej posiadającej zacisk 
uziemiający. Podłączenie do instalacji elektrycznej musi być wykonane przez elektryka 
posiadającego stosowne uprawnienia. Ogrzewacz może być podłączony do wykonanej 
instalacji elektrycznej w układzie sieciowym TN-S lub TN-C-S (wg. PN-IEC 60364-3 
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogólnych charakterystyk”)  
o przewodach miedzianych i przekroju odpowiednim do znamionowego prądu ogrzewacza. 
Zabezpieczenie przeciążeniowe sieci elektrycznej przy montażu elektrycznego 
przepływowego podgrzewacza wody należy dobrać odpowiednio do prądu znamionowego 
ogrzewacza podanego przez producenta w tabeli parametrów. 
Uwaga! 
Każdy procent spadku napięcia poniżej napięcia znamionowego obniża wydajność grzejną  
o około 2%, a tym samym zmniejsza efekt podgrzania wody. 
5.12.1.3. Montaż i uruchomienie 
Elektryczne podgrzewacze przepływowe mogą być montowane z własną baterią jak również 
w układzie z przyłączem. 
Uwaga! 
Ogrzewacz nie może być montowany w pomieszczeniach, gdzie temperatura spada poniżej 
1°C. Ogrzewacz należy montować wg. wytycznych producenta zawartych w instrukcji 
montażu i użytkowania. 
Po zamontowaniu ogrzewacza należy dokonać jego odpowietrzenia przepuszczając przez 
niego wodę (ok.1 minuty) odkręcając pokrętło ciepłej wody baterii. 
 
5.12.2. Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe 
Ogrzewacze należy montować wg. wytycznych producenta zawartych w instrukcji montażu  
i użytkowania. 
 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 

Toaleta publiczna w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 42

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
poszczególnych elementów instalacji wodociągowej posiada aprobatę techniczną. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym np.: 

a) długość przewodu należ mierzyć wzdłuż jego osi (jednostką obmiarową jest m), 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do przewodu o większej średnicy. 

 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne.  
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na: 

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia 
wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej, 

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia 
wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie 
przez przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i innych 
wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia [2], w tym wymagań 
dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza. 

 
 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

wodociągowej. 
8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. 
 
8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworów, 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 

Toaleta publiczna w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 43

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy; w przypadku 
odcinka pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku 
odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym 
spadkiem, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji – wymiary zewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie, 

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna  
i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

 
8.1.4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. 
 
8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji w protokóle należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji wodociągowej 
8.2.1. Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji wodociągowej, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy 
on na przykład przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych w kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych  
w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego). 
 
8.2.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
8.2.3. W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie  
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym punkcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji w wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 

c) przeprowadzić konieczne badania odbiorcze. 
 
8.2.4. Po wykonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym  
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych 
badań odbiorczych. 
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8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
 
8.3. Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej 
8.3.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 
 

8.3.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) obmiary powykonawcze, 
d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 8.1.), 
e) protokoły odbiorów technicznych – częściowych (patrz 8.2.), 
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 8.4.), 
g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,  

np. paszporty urządzeń ciśnieniowych, 
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
i) instrukcję obsługi instalacji. 
j) atesty i zaświadczenia 
 

8.3.3. W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić  
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

8.3.4. Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
8.3.5. Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
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8.4. Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności (8.6.),zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury (8.11.), zabezpieczenia przed możliwością 
pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość 
instalacji (8.13), zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 
zwrotnych (8.15.). 
 
8.5. Pomiary 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 
K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na 
metalowym elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim 
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej 
farby lub innych zanieczyszczeń, 

b) spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 
 
8.6. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej 
8.6.1. Warunki wykonania badania szczelności 
8.6.1.1. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
8.6.1.2. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części,  
w ramach odbiorów częściowych. 
8.6.1.3. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. 
8.6.1.4. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
 
8.6.2. Przygotowanie do badania szczelności zimną wodą 
8.6.2.1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 
podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się 
instalacja nie może być przemarznięty. 
8.6.2.2. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 
przekroczeniem ciśnienia roboczego. 
8.6.2.3. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego 
przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują 
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
 
8.6.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
8.6.3.1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
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8.6.3.2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

8.6.3.3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. 
8.6.3.4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość  
w najniższym punkcie instalacji. 
8.6.3.5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie  
z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11. 
8.6.3.6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 
być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna 
być słoneczna. 
8.6.3.7. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy  
z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

Tablica 10 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji wodociągowej  

wykonanej z przewodów metalowych  
(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozję albo miedzi) 

Przebieg badania Połączenia 
przewodów Nazwa czynności 

Czas 
trwania 

Warunki uznania wyników badania za 
pozytywne 

Podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- 
Brak przecieków i roszenia, szczególnie 
na połączeniach i dławnicach 

Spawane, 
lutowane, 
zaciskane1), 
kołnierzowe Obserwacja instalacji 

½ 
godziny 

j.w. ponadto manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia 

Podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- 
Brak przecieków i roszenia, szczególnie 
na połączeniach i dławnicach 

gwintowane 
Obserwacja instalacji 

½ 
godziny 

j.w. ponadto ciśnienie na manometrze nie 
spadnie więcej niż 2 % 

1) połączenia przewodów zaciskane dokręcaniem lub zaprasowywaniem 
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Tablica 11 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji wodociągowej  

wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania 
Warunki zakończenia badania  

z wynikiem pozytywnym 
Badanie wstępne 

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- 

Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

Obserwacja instalacji 10 minut 
Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- 

Brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia spowodowany jest wyłącznie 
elastycznością przewodów z tworzywa 
sztucznego 

Obserwacja instalacji ½ godziny 
Brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,6 bar 

UWAGA:  w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za zakończone z 
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę 
wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku 

Badanie główne 
(do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem 

pozytywnym) 
Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- 

Obserwacja instalacji 2 godziny 

Brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,2 bar 

UWAGA 1:  w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z 
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę 
wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania wstępnego. 
UWAGA 2:  badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze szczelności, z 
wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, których producent wymaga przeprowadzenia także 
innych badań, nazwanych w STWiOR badaniami uzupełniającymi. 

Badanie uzupełniające 
(do badania uzupełniającego, jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa 

sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem pozytywnym) 
Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za zakończone wynikiem 
pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta przewodów z tworzywa sztucznego 
 
 
8.6.4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
8.6.4.1. Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie 
zawierającym oleju. 
8.6.4.2. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna 
przekraczać 3 bar. 
8.6.4.3. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,1 bar. 
8.6.4.4. Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być 
wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości 
ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %. 
8.6.4.5. Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić 
szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, 
spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji  
(np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 
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8.6.4.6. W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je 
lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 
8.6.4.7. Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania 
oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być 
słoneczna. 
8.6.4.8. Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie 
nieszczelności instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia. 
8.6.4.9. Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, czas trwania badania oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono  
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
wodociągowa powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.7. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 
Instalację wody ciepłej, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelności wodą 
zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą  
o temperaturze 60oC. 
 
 
8.8. Czynności po badaniach związanych z napełnianiem wodą 
Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie, w którym się 
ona znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury 
zewnętrznej poniżej 0o C. 
 
 
8.9. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji wodociągowej 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one 
na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymogami określonymi  
w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym ocenić 
wygląd zewnętrzny instalacji. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.10. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli badania były negatywne, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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8.11. Badania odbiorcze instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury. 

8.11.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10700 
 
8.11.2. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli badania były negatywne, w protokóle należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  
 
 
8.12. Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej. 
8.12.1. Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają 
na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie 
dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach 55oC do 60oC. 
 
8.12.2. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli badania były negatywne, w protokóle należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.13. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 
wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji. 
8.13.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w 
instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji należy przeprowadzić sprawdzając 
zgodność doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, w zależności od jakości 
wody wodociągowej. 
 
8.13.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli badania 
były negatywne, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.14. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 

wodociągowej. 
8.14.1. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
polegają na sprawdzeniu, wg. PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu  
w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową 
nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
 
8.14.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 

przepływów zwrotnych. 
8.15.1. Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji 
ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy 
połączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający 
zabezpieczenie wody wodociągowej przez przepływami zwrotnymi z nich. 
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8.15.2. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu 
instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, 
spełniające wymagania normy PN-B-01706. 
 
8.15.3. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.16. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji wodociągowej 
8.16.1. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie: 

a) doboru pompy, co wykonuje się prze jej identyfikację i porównanie z projektem 
(dokumentacją), 

b) przy pompach przewodowych – jeżeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie 
pionowym – zasadność takiego zamontowania, 

c) szczelność połączenia pomp, 
d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 

prądem). 
 

8.16.2. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.17. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej 
8.17.1. Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
(dokumentacją), 

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
c) poprawności i szczelności montażu głowic armatury 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.17.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową przy odbiorze instalacji obejmują 
sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie 
z projektem (dokumentacją), 

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
c) poprawności i szczelności montażu głowic armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
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8.17.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) przy odbiorze instalacji obejmują 
sprawdzenie: 

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez jej 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem 
(dokumentacją), 

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury (regulatorów), 
c) poprawności i szczelności montażu głowic armatury (regulatorów), 
d) poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas 

ruchu próbnego, 
f) plomb na regulatorach (jeśli są wymagane), 
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed 

porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.18. Badania odbiorcze innych elementów instalacji wodociągowej 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separatory powietrza, 
odgazowywaczy itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji  
i dokumentację techniczno-ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych 
badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym elementy te powinny być 
przedstawione do ponownych badań. 
 
 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.19. Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociągowej 
określają niniejsze STWiOR. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu  
z wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego, 

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła  
i nominalnymi parametrami pracy instalacji, 

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociągowej to znaczy projekt, którego 
realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, 
odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono 
dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze 
instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne 
schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów 
i urządzeń, itp.), 

4) obliczenia powykonawcze średnic przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej  
i ciepłej, strat ciśnienia oraz nominalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie 
ciągłości dostawy wody do instalacji przy wymaganym ciśnieniu wody przed punktem 
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czerpalnym (dla instalacji wody ciepłej także obliczenia średnic przewodów 
cyrkulacyjnych i regulacji obiegów cyrkulacji) 

5) rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpożarowe 
zawarte w rozporządzeniu , 

6) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
7) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do 

jednostkowego stosowania w instalacji wodociągowej, są zgodne z projektem 
technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, 

8) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych 
wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

9) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora, 

10) obmiar robót powykonawczy. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
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3. INSTALACJE   KANALIZACYJNE  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji 
kanalizacyjnych w budynku toalety publicznej w Busku-Zdroju. 
. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i obejmują dostawę i montaż następujących elementów: 

• montaż rur i kształtek 
• montaż przyborów sanitarnych 
• montaż przejść przez przegrody budowlane 

 
 

1.4. Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego instalacji kanalizacyjnej pod 

kątem możliwości jej poprawnego wykonania i odbioru 

Prawo budowlane nie określa wymagań jakie powinien spełniać projekt techniczny instalacji 
kanalizacyjnej. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostały określone jedynie wymagania 
jakie powinien spełniać projekt budowlany, który należy dołączyć do wniosku o pozwolenie 
na budowę. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki  
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Szczegółowy zakres  
i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie. Brak jest w kraju dokumentu, który 
określałby zakres i formę projektu technicznego instalacji kanalizacyjnej. 
W STWiOR instalacji kanalizacyjnych opisano wymagania techniczne dotyczące wykonania 
instalacji oraz zakres badania przed odbiorem prawidłowości spełniania niektórych z tych 
wymagań. 
 
 
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Instalacja kanalizacyjna 
Instalację kanalizacyjną stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 
służące do odprowadzania ścieków komunalnych z budynku. 
 
1.5.2. Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 
(dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej  
w milimetrach. 
 
1.5.3. Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą rzeczywistej 
grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
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1.5.4. Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną  
z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością: 

n

nn

e

ed
S

2

−
=      (1) 

gdzie: 
dn – średnica nominalna zewnętrzna 
en – nominalna grubość ścianki 
 
1.5.5. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą 
stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 
 

n

n

e

d
SDR=      (2) 

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1). 
 
UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca: 
 

12 += SSDR      (3) 
 
1.5.6. Trwałość instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
Odporność termiczna rur kanalizacyjnych na przepływające ścieki wynosić powinna  
w przepływie ciągłym 75oC, a w przepływie chwilowym do 95oC 
 
1.5.7. Specyfikacja techniczna 
Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces wytwarzania  
w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym  
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania 
i oznaczania wyrobu. 
 
1.5.8. Pozostałe określenia 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i instrukcjami montażowymi producenta rurociągów z PP lub PVC oraz definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".. 
 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w   specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
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2.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 
2.3. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

6) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji , 

7) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych –  
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

8) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do 
rozporządzenia, 

9) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

10) Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
2.4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem 
[4], wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
 
2.5. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego 
ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.4., oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne".  
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4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
 
5.2. Wymagania ogólne 
Przy wykonaniu kanalizacji wewnętrznej należy stosować cały system z rur i kształtek  
o połączeniach kielichowych z uszczelką z EPDM zgodną z EN 681-1 osadzoną na stałe  
w kielichach 
 
5.2.1. Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 

g) bezpieczeństwa konstrukcji, 
h) bezpieczeństwa pożarowego, 
i) bezpieczeństwa użytkowania, 
j) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
k) ochrony przed hałasem i drganiami, 
l) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 

5.2.2. Instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego  
w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,  
z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
5.2.3. Instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie 
odprowadzania ścieków, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 
budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), 
oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
 
5.3. Cięcie rur 
Rurę, która jest przycinana na placu budowy, należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć 
miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede 
wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy 
korzystać ze skrzynki uciosowej (korytka) lub owinąć rurę kartką papieru. 
Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów  
i zukosować (sfazować) pod kątem 15o i długości b podanej w tablicy 1 za pomocą pilnika. 
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Tablica 1. Długość zukosowania rur do połączeń. 
 

DN 40 50 75 110 125 160 
b 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 

 
 
5.4. Łączenie rur i kształtek  
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem 
rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można 
całkowicie wsunąć do kielichów 
 
 
5.5. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 
„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze 
powyżej 0oC. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej 
i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić 
0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, należy 
zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy 
działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 
przewodu powyżej +45oC.. 
 Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub  
w kanałach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie 
przewodów. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych. W sytuacji, kiedy pion musi być prowadzony w ścianie zewnętrznej, należy 
zwrócić uwagę, aby nie znajdował się ona w strefie przemarzania muru. Nie zaleca się 
prowadzenia pionów po wierzchu ścian ze względu na hałas, jaki powodują przepływające 
ścieki. Bezpośrednie zamurowanie przewodów na stałe w ścianach jest niedopuszczalne. 
Bruzda może być zasiatkowana i wyprawiona albo zakryta cegłą na płasko i wyprawiona. 
Bruzdy powinny być co najmniej o 50 mm szersze od średnicy kielicha rury. Bruzdę w 
stropie można zamurować w rurze ochronnej. 
 
5.5.1. Podejścia 
Podejścia to przewody łączące urządzenia sanitarne (umywalki, miski ustępowe, wanny itd.)  
z pionem lub przewodem odpływowym (poziomem). Podejścia do urządzeń sanitarnych  
i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku 
urządzeń, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść 
wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 
spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. 
Podejścia mogą być wykonywane jako nadstropowe lub podstropowe. Przy montażu pionów 
należy dążyć do wykonywania podejść nadstropowych – unika się dodatkowych przebić. 
Podejścia nadstropowe powinny być zamocowane co najmniej za pomocą dwóch uchwytów. 
 
5.5.2. Piony (przewody spustowe) 
Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości nie powinna 
być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu 
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wynosi 75 mm, a dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych – 110 mm. Przewody 
spustowe należy prowadzić w miarę możliwości pionowo i unikać odchyleń od linii pionowej 
w ogóle, a w szczególności nie wolno ich montować pod kątem większym niż 45o. W 
przypadku budynku powyżej 5 kondygnacji należy stosować odsadzki, które stosuje się w 
razie konieczności przesunięcia osi pionu w celu ominięcia belki lub zmiany grubości muru. 
Odsadzkę można wykonać za pomocą dwóch kolan 45o. 
Piony montuje się od dołu do góry i wykonuje odcinkami obejmującymi jedną kondygnację. 
Każdy pion powinien być wyposażony w czyszczak wmontowany u dołu przed odpływem do 
przewodu zbiorczego. Piony łączy się z odnogami przewodów zbiorczych za pomocą 
kolanek. 
Odgałęzienia od pionu wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek o różnych średnicach 
i kątach.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej kondygnacji 
budynku może wynosić ±10 mm. 
 
5.5.3. Przewody odpływowe (poziomy) 
Piony kanalizacyjne przechodzą w poziomy odpływowe pod podłogą najniższej kondygnacji. 
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada 
poniżej 0oC powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu 
podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed 
uszkodzeniem. 
Przewody odpływowe powinny być prowadzone z możliwie najmniejszą liczbą załamań, jak 
najkrótszą drogą od przewodu zbiorczego. Przewody układane pod posadzką powinny być 
prowadzone równolegle i prostopadle w odległości 1,5 m od fundamentów ścian nośnych. 
Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pomiędzy rewizjami należy prowadzić ze stałym 
spadkiem przewodu. 
 
Tablica 2. Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych 
 

Średnica przewodu 
[mm] 

Spadek minimalny 
[%] 

Spadek maksymalny 
[%] 

≤110 2 15 
160 1,5 15 

 
 
5.5.4. Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Powinny one mocować przewody pod kielichami. 
 
 
Tablica 3. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych. 
 

Średnica przewodu 
[mm] 

Rozstaw 
[m] 

50-110 1,0 
> 110 1,25 

 
Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 
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przesuwne. Zwykle punkty stałe lokalizuje się pod stropem (pod kielichem), a punkty 
przesuwne w połowie wysokości kondygnacji. 
Mocowanie Przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
5.5.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, 
poosiowe przesuwanie przewodu. 
5.5.4.2. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku 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 uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
 
5.5.5. Tuleje ochronne 
5.5.5.1. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop),należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
5.5.5.2. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
5.5.5.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 

c) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
d) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

5.5.5.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm  
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki 
i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 
5.5.5.5. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też  
z tworzywa sztucznego. 
5.5.5.6. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
5.5.5.7. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
5.5.5.8. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 
5.5.5.9. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 
pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być 
pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Przy przejściu przez strop pion umieszcza się w tulei ochronnej, której średnica wewnętrzna 
powinna być większa o ok. 50 mm od średnicy zewnętrznej przewodu. 
 
5.5.6. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
 
5.5.7. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 
kanalizacyjnej. 
 
5.5.8. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją ( w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
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5.6. Łączenie z systemem żeliwnym 
Aby połączyć instalację kanalizacyjną wykonaną z rur tworzywowych z instalacją żeliwną, 
należy w część kielichową dołącznika HT z uszczelką manszetową włożyć bosy koniec rury 
żeliwnej. Średnice wewnętrzne manszet dołączników HT dostosowane są do średnic 
zewnętrznych rur żeliwnych. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dołącznika z 
kielichem HT z uszczelką manszetową. Aby połączyć kielichową rurę żeliwną z rurą z 
tworzywa, należy w kielich żeliwny włożyć uszczelkę manszetową, a do jej wnętrza 
wprowadzić bosy koniec rury. 
 
 
5.7. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP 
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą 
pierścienia gumowego powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie 
montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań 
stałych i przesuwnych. 
 
 
5.8. Rewizje 
Rewizje montowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mieć otwory zamykane 
szczelnymi pokrywami w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów z 
instalacji do pomieszczeń. Dozwolone jest stosowanie rewizji wprowadzonych do 
powierzchni podłogi z otworem zamykanym szczelnym korkiem. 
 
 
5.9. Przybory sanitarne 
5.9.1. Montaż syfonów odpływowych 
Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i 
złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w 
zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o 
średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części 
manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również 
możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana 
lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy 
włożyć jedną z manszet. 
 
5.9.2. Usytuowanie przyborów 
Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu 
utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść 
kanalizacyjnych. 
5.9.3. Wysokość ustawienia przyborów. 
Jeżeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia 
mierzona od posadzki do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca: 

a) umywalki dla dorosłych – od 0,75 do 0,80 m, 
b) umywalki dla dzieci – od 0,50 do 0,60 m, 
c) zlewy – od 0,50 do 0,60 m, 
d) pisuary – od 0,65 m, 
e) zlewozmywaki i zmywaki – od 0,80 do 0,90 m, 
f) miski ustępowe typu stopowego powinny być wykonywane z płytą podniesioną o 

około 0,15 m powyżej podłogi. 
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g) Wysokość ustawienia zbiorników spłukujących miski ustępowe i pisuary wg. PN-
85/B-7500/01 

 
5.9.4. Mocowanie przyborów do ścian. 
Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, 
pisuary i zlewy powinny być przymocowane do ścian 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 h, nie powinna się w sposób widoczny odkształcić. 
 
5.9.5. Działanie urządzeń spłukujących miski ustępowe i pisuary 
Spust wody powinien nastąpić po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu dźwigni zaworu 
spustowego zbiorników spłukujących lub zaworu ciśnieniowego spłukującego. Poza okresami 
spłukiwania woda nie powinna dopływać do miski ustępowej lub pisuaru. 
 
5.9.6. Wpusty podłogowe 
Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w 
pobliżu ścian, fundamentów pod pompy itd. Wpustów tych nie powinno się umieszczać na 
ciągach (traktach) komunikacyjnych. W przypadku odprowadzenia ścieków z kabin 
natryskowych dopuszcza się stosowanie wspólnego wpustu podłogowego, odbierającego 
ścieki z dwóch lub więcej kabin, pod warunkiem wykonania posadzki w taki sposób, aby 
ścieki z każdej kabiny dopływały bezpośrednio do wpustu, a nie przepływały przez kabinę 
sąsiednią. Wspólny wpust podłogowy powinien być zlokalizowany między kabinami. 
 
5.9.7. Przelewy 
Przelewy z wanny, umywalki, zbiorników spłukujących itp. Należy łączyć z podejściem 
kanalizacyjnym powyżej zamknięcia wodnego. 
 
 
5.10. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej 
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, należy zapewnić jej 
odpowiednie wentylowanie. Można to uczynić dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych 
lub kominków (grawitacyjnie) albo poprzez zawory napowietrzające. 
5.10.1. Rury wywiewne 
Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne d wysokości 
od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi 
prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 
m. Rur wywiewnych nie wolno wprowadzać do przewodów wentylacyjnych dymowych ani 
spalinowych.  
 
5.10.2. Zawory napowietrzające 
5.10.2.1. Przeznaczenie 
Zawory napowietrzające stosuje się w celu dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do 
instalacji kanalizacyjnej. Ze względu na to, iż zawory nie pozwalają na wydostawanie się z 
instalacji tzw. gazów kanałowych, mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń jako 
zakończenie pionów kanalizacyjnych lub stanowić napowietrzenie dla niekorzystnie 
położonych urządzeń.  
5.10.2.2. Zastosowanie 
Zawory powietrzne można stosować powyżej ostatniego urządzenia na pionie 
kanalizacyjnym. W przypadku zastosowania zaworów na większej ilości pionów zawsze 
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jeden pion na pięć, a także ostatni pion na każdym przewodzie odpływowym (licząc od 
przykanalika), musi być wentylowany tradycyjnie (rurą wywiewną). Zawory można również 
stosować do  punktowych napowietrzeń w budynkach mieszkalnych, gdzie duży przepływ 
ścieków, a także długość podejścia może powodować zasysanie wody z syfonów. 
5.10.2.3. Zasady montażu 
Zawory najczęściej montuje się w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej 0oC. 
W przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza 
pomieszczeniami (np. w zewnętrznych ścianach budynku – w skrzynce z kratką 
wentylacyjną) zawór należy zabezpieczyć przed zamarznięciem, pozostawiając na nim górną 
część opakowania styropianowego. Zawory napowietrzające umieszczane na pionach 
wewnątrz budynku należy montować na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w którym 
zapewniony będzie niezakłócony dopływ powietrza do zaworu. Jeśli miejsce montażu zaworu 
jest zabudowane, \należy wyposażyć je w otwór wentylacyjny. Zawory napowietrzające 
można montować w pomieszczeniach toalet pod warunkiem, że będą one dostępne w celu 
dokonania przeglądu zaworu. 
W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny 
należy umieścić co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi – tak aby nie dopuścić do 
jego zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez niego ścieków. 
Zawory należy zawsze montować pionowo. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
poszczególnych elementów instalacji wodociągowej posiada aprobatę techniczną. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu. 
 
 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
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tolerancji dały wyniki pozytywne 
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na: 

c) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia 
wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej, 

d) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia 
wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie 
przez przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i innych 
wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia [2], w tym wymagań 
dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza. 

 
 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
wodociągowej. 

 
8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. 
 
8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 

e) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworów, 

f) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy; w przypadku 
odcinka pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku 
odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym 
spadkiem, 

 
8.1.4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. 
 
8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji w protokóle należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 
 
8.2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji kanalizacyjnej 
8.2.1. Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji kanalizacyjnej, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy 
on na przykład przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych w kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych  
w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego). 
8.2.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
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8.2.3. W ramach odbioru częściowego należy: 

d) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie  
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym punkcie, 

e) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji w wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 

f) przeprowadzić konieczne badania odbiorcze. 
 

8.2.4. Po wykonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym  
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych 
badań odbiorczych. 
 
8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
 
8.3. Odbiór techniczny – końcowy instalacji kanalizacyjnej 
8.3.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 

d) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  
e) instalację wypłukano, 
f) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 
 

8.3.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
k) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
l) dziennik budowy, 
m) obmiary powykonawcze, 
n) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 8.1.), 
o) protokoły odbiorów technicznych – częściowych (patrz 8.2.), 
p) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 8.4.), 
q) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
r) instrukcję obsługi instalacji. 
 

8.3.3. W ramach odbioru końcowego należy: 
g) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 
h) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić  
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

i) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
j) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych, 
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k) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
l) atesty i zaświadczenia 
 

8.3.4. Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
kanalizacyjnej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
8.3.5. Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
 
 
8.4. Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacyjnej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności. 
 
8.4.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji kanalizacyjnej 
Warunki wykonania badania szczelności 

a) Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów 
b) Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 
całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 
części, w ramach odbiorów częściowych. 

c) Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie 
badania szczelności sprężonym powietrzem. 

 
8.4.2. Przebieg badania szczelności 
Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków: 

a) przy swobodnym przepływie ścieków – w podejściach kanalizacyjnych i przewodach 
spustowych (pionach) odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze, 

b) przy ciśnieniu próbnym równym 50 kPa – w prowadzonych wewnątrz budynku 
przewodach odpływowych (poziomach) odprowadzających ścieki bytowo-
gospodarcze. 

Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 
obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów 
sanitarnych. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 
należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać 
obserwacji. 
 
8.5. Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji kanalizacyjnej 
określają niniejsze STWiOR. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

11) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu  
z wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego, 

12) opis techniczny wykonanej instalacji z nominalnymi parametrami pracy instalacji, 
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13) projekt techniczny powykonawczy instalacji kanalizacyjnej to znaczy projekt, którego 
realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, 
odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono 
dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze 
instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne 
schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów 
i urządzeń, itp.), 

14) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do 
jednostkowego stosowania w instalacji kanalizacyjnej, są zgodne z projektem 
technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, 

15) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych 
wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

16) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora, 

17) obmiar robót powykonawczy. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
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4. INSTALACJE   GAZOWE 
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1. Wstęp 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji gazowej w 
w budynku toalety publicznej w Busku-Zdroju. 
 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją projektową. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

montaż rurociągów instalacji gazu 
montaż armatury instalacji gazu 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe określone są w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 
techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z przepisami 
ustawy „Prawo Budowlane" i z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych - tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Wszelkie zmiany  
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów  
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian 
akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały  

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 

Materiały instalacji gazowej: 
a) Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone poprzez spawanie. 
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b ) Zawory gazowe gwintowane  

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Sprzęt i maszyny niezbędne lub zalecane do wykonania robót budowlanych muszą 
być sprawne technicznie, nie powodujące zagrożenia dla życia lub zdrowia 
obsługujących. Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość 
wykonanych robót. Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane 
przez producentów materiałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania. Sprzęt  
i maszyny muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca 
powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Środki transportu muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących  przepisów jak 
również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie placu 
budowy. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie 
wymaganej jakości. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio  sprawdzić na szczelność.  Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem, oraz z obowiązującymi 
przepisami i z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych" tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe". Wykonawca musi, także 
respektować zalecenia producentów materiałów dotyczące ich montażu. 

5.2.Montaż rurociągów i armatury gazowej 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji gazowej należy sprawdzić trasę oraz usunąć 

możliwe do wyeliminowania przeszkody , mogące powodować uszkodzenie przewodów  
(np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 
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sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy).Uszkodzonych rur nie wolno używać. 

Kolejność wykonania robót: 

-wyznaczenie miejsca ułożenia rur 
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
-przycięcie rur 
-założenie tulei ochronnych 
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym 
-wykonanie połączeń 

Przewody instalacji gazowej wykonać należy z rur stalowych bez szwu łączonych przez 
spawanie. Wszystkie prace spawalnicze można powierzyć jedynie wykwalifikowanym 
spawaczom posiadającym aktualne uprawnienia. Dopuszcza się również stosowanie połączeń 
gwintowanych do przyłączenia armatury oraz do innych połączeń w budynku. Przewody 
instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych budynku  
w odległości min.2cm od ściany na parterze. Przewody mocować do ścian uchwytami dla rur 
co 2-3 m. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać należy w tulejach ochronnych. Rury 
ochronne w ścianach powinny wystawać po 2 cm z każdej strony ściany. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Poziome odcinki instalacji gazowej należy układać w odległości 0,1m 
powyżej innych przewodów instalacyjnych. Wykonywanie instalacji gazowej przez kanały 
wentylacyjne lub spalinowe jest niedopuszczalne. 
Rury instalacji gazowej po wykonaniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym należy 
pomalować farbą podkładową a następnie olejną dwukrotnie. 
Przed urządzeniami gazowymi, na każdym odgałęzieniu powinien być zamontowany kurek 
kulisty zamykający. Kurek gazowy ćwierć obrotowy kulisty zamontować w odległości 
maksymalnie 1,0m od urządzenia gazowego w miejscu widocznym. Połączenia gwintowane 
uszczelniać taśmą teflonową lub włóknem konopnym. W celu lepszego rozłożenia szczeliwa 
można stosować pastę.  

5.3. Badanie szczelności instalacji gazowej 

Główną próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić odrębnie dla części 
instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej instalacji z pominięciem 
gazomierza. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej 
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu 
kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby 
szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres 
pomiarowy manometru powinien wynosić: 
1. 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05Mpa. 
2. 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 Mpa. 
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno 
wynosić 0,05MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu 
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego 
powinno wynosić 0,1MPa. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 

Toaleta publiczna w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 72

od ustabilizowania się czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 
głównej próby szczelności wykonawca instalacji gazowej sporządza protokół, który powinien 
być podpisany przez właściciela budynku oraz inspektora nadzoru. 

5. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej 
”Wymagania Ogólne”. 
Kontrolę jakości wykonania instalacji gazowej należy wykonać dla każdej fazy robót zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami 
producentów. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danejfazy robót zostały spełnione. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokoły. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji gazowej muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Badanie 
materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów  
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogą 
znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie 
posiadające atestów lub aprobat. 
 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej polega na porównaniu wykonanych robót  
z zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Kontrola polegać będzie między innymi na: 
- prawidłowości ułożenia rur 
- szczelności wykonania połączeń 
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń 
 
6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do 
dziennika budowy i protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej 
”Wymagania Ogólne”. 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ”Wymagania 
Ogólne”. 
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Odbiór robót polegających na wykonaniu instalacji gazowej prowadzić należy zgodnie  
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” tom II 
– „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorom częściowym należy poddać te elementy instalacji gazowej, które zanikają  
w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie 
odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonych odbiorów częściowych należy sporządzać protokoły odbioru 
technicznego częściowego, oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Wykonawca nie może kontynuować prac bez odbioru przez Inspektora Nadzoru 
robót ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z wykonaniem instalacji gazowej, a mianowicie: 
- roboty montażowe wykonania instalacji; 
- próby szczelności instalacji; 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. Odbiór 
robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę gotowości do 
odbioru. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami  
w trakcie wykonywania instalacji) 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokół przeprowadzonych odbiorów częściowych i próby szczelności 
- protokół odbioru przez UDT 
- protokół odbioru instalacji gazowej z udziałem przedstawiciela dostawcy gazu 
 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
- protokoły z odbiorów częściowych i prób szczelności 
- aktualność Dokumentacji Projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej ”Wymagania 
Ogólne. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji 
ogrzewczych w budynku toalety publicznej w Busku-Zdroju. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
wewnętrznej instalacji wodociągowej i obejmują dostawę i montaż następujących elementów: 
• montaż rur i kształtek 
• montaż armatury 
• montaż przejść przez przegrody budowlane 
• montaż źródła ciepła 
• montaż zabezpieczeń 
• montaż pompy 
 
 
1.4. Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego instalacji ogrzewczej pod  
      kątem możliwości sprawdzenia jej poprawnego wykonania i odbioru 
Prawo budowlane nie określa wymagań, jakie powinien spełniać projekt techniczny instalacji 
ogrzewczej. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostały określone jedynie wymagania, jakie 
powinien spełniać projekt budowlany, który należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na 
budowę. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki  
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Szczegółowy zakres  
i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie. Brak jest w kraju dokumentu, który 
określałby zakres i formę projektu technicznego instalacji ogrzewczej. 
W WTWiO instalacji ogrzewczej opisano wymagania techniczne dotyczące wykonania 
instalacji oraz zakres badania przed odbiorem prawidłowości spełniania niektórych z tych 
wymagań. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 
itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części 
zewnętrznej. 
 
1.5.2. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej 
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Cześć wewnętrzna instalacji 
ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji 
lub źródła ciepła 
 
1.5.3. Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej 
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Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca  
w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma 
przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
 
1.5.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego 
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia  
z atmosferą. 
 
1.5.5. Instalacja ogrzewcza systemu otwartego 
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie  
z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 
 
1.5.6. Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do 
rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach 
obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
 
1.5.7. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 
zamarzania wody, napełniający instalacje ogrzewczą wodną. 
 
1.5.8. Źródło ciepła 
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ  
z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
 
1.5.9. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
 
1.5.10. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia)  
w najniższym punkcie instalacji. 
 
1.5.11. Ciśnienie próbne, ppróbne 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
 
1.5.12. Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20oC. 
 
1.5.13. Ciśnienie robocze urządzenia 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to 
znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie 
spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
 
 
 
1.5.14. Temperatura robocza, trob (lub toper) 
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Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona 
w żadnym jej punkcie. 
 
1.5.15. Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 
(dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej  
w milimetrach. 
 
1.5.16. Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej 
grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
 
1.5.17. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną  
z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością: 
 

n

nn

e

ed
S

2

−
=

     (1) 
gdzie: 
dn - średnica nominalna zewnętrzna,  
en - nominalna grubość ścianki. 
 
1.5.18. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą 
stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 
 

n

n

e

d
SDR=

     (2) 
gdzie oznaczenia jak we wzorze (1). 
UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca: 
 

SDR=2S+1      (3) 
 
1.5.19. Temperatura awaryjna, ta (lub tmal) - 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. 
 
 
 
1.5.20. Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego  
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia  
i temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje się 
ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów 
pracy w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej  
z przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin  
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w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie 
może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie 
trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 
 
1.5.21. Specyfikacja techniczna 
Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania  
w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym  
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania 
i oznaczania wyrobu. 
 
1.5.22. Pozostałe określenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polskimi 
normami. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w   specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

 

 
2.2. Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych 
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych, 
zestawiono w tablicy l. 
Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodów z wybranych 
tworzyw sztucznych zestawiono w tablicy 2, a przewodów metalowych w tablicy 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablica 1 
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Materiały, z których mogą być wykonywane przewody instalacji ogrzewczych 
 
Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiału Uwagi 

1 2 3 4 

1 PB Polibutylen 
2 PE-X Polietylen wysokiej gęstości ucieciowany 
3 PP-B Kopolimer blokowy polipropylenu 
4 PP-H Homopolimer polipropylenu 
5 PP-R Kopolimer statystyczny polipropylenu (random) 

z ochroną 
antydyfuzyjną 

6 PE-X/Al/PE-HD 

Warstwy: polietylenu usieciowanego, 
aluminium, polietylenu wysokiej gęstości 
(własności techniczne  
i właściwości użytkowe jak dla materiału 
wielowarstwowego - nierozdzielnego 

 

7 PE-X/Al/PE-X 

Warstwy: polietylenu usieciowanego, 
aluminium, polietylenu usieciowanego 
(własności techniczne  
i właściwości użytkowe jak dla materiału 
wielowarstwowego - nierozdzielnego 

 

8 PP-R/Al/PP-R 

Warstwy: kopolimeru statystycznego 
polipropylenu, aluminium, kopolimeru 
statystycznego polipropylenu (własności 
techniczne i właściwości użytkowe jak dla 
jednorodnego materiału warstwy wewnętrznej  
z ograniczeniem wydłużeń cieplnych warstwą 
aluminium. 

 

9 - 
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Inne materiały, jeżeli przewody z nich 
wykonane zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego zastosowania  
w budownictwie 

 

10 - Stal węglowa zwykła ocynkowana  
11 - Stal odporna na korozję  
12 Cu  m

et
al

 

Miedź  
UWAGA: 
W instalacjach ogrzewczych zabrania się stosowania stali węglowej zwykłej ocynkowanej 
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Tablica 2 
Zalecany zakres stosowania przewodów z PE-X, PP-R i PB 

w instalacjach ogrzewczych wodnych1) 2) 

UWAGA: odmienny zakres może być przyjęty tylko wtedy, gdy wynika to z warunków 
stosowania podanych w aprobacie technicznej 

 
Temperatura robocza 

Poz. 
Materiał 

przewodów 

Ciśnienie 
robocze  
w barach Ct o

rob 80>  Ct o
rob 80≤  Ct o

rob 60≤  Ct o
rob 40≤  

1 2 3 4 5 6 7 

4≤robp  6,7≤S  6,7≤S  6,7≤S  

64 ≤< robp  4,5≤S  6,6≤S  6,6≤S  

86 ≤< robp  0,4≤S  0,5≤S  0,5≤S  

108 ≤< robp  

 

2,3≤S  0,4≤S  0,4≤S  

1 

PE-X3) 

robp<10  nie stosować 

4≤robp  8,4≤S  9,6≤S  9,6≤S  

64 ≤< robp  2,3≤S  5,5≤S  5,5≤S  

86 ≤< robp  4,2≤S  1,4≤S  1,4≤S  

108 ≤< robp  

 

9,1≤S  3,3≤S  3,3≤S  

2 

PP-R3) 

robp<10  nie stosować 

4≤robp  9,10≤S  9,10≤S  9,10≤S  

64 ≤< robp  2,7≤S  1,9≤S  1,9≤S  

86 ≤< robp  4,5≤S  8,6≤S  8,6≤S  

108 ≤< robp  

 

3,4≤S  4,5≤S  4,5≤S  

3 

PB3) 

robp<10  nie stosować 

            
n

nn

e

ed
S

2

−
=                             gdzie:            

nominalnarury  ścianki grubośr 

nominalnarur  średnica 

−
−

n

n

e

d
 

1) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te instalacje na podstawie 
oceny wody 

2) W instalacjach ogrzewczych powinien być spełniony warunek nie przekroczenia stężenia 0,1 mg/l tlenu w wodzie 
instalacyjnej, a przewody powinny mieć ograniczoną zdolność dyfuzji tlenu atmosferycznego 

3) Własności techniczne i własności użytkowe rur poddanych obróbce ograniczającej intensywność dyfuzji tlenu są 
identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Właściwość ograniczenia intensywności dyfuzji tlenu jest 
cechą dodatkową i jako taka jest deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi badaniami. 
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Tablica 3 
Zalecany zakres stosowania przewodów metalowych 

w instalacjach ogrzewczych wodnych1) 

 
Temperatura robocza 

Poz. 
Materiał przewodów oraz dla 

miedzi typ złączy 
Ciśnienie 

robocze w barach Ct o
rob 90>

 
Ct o

rob 90≤  Ct o
rob 60≤  

1 2 3 4 5 6 

1 Stal węglowa zwykła  2) 2) 

2 Stal odporna na korozję 2) 2) 

10≤robp   108≤nomd  108≤nomd  
3 

Miedź – złącza lutowane 
kapilarne 

robp<10  nie stosować 

4≤robp  108≤nomd  108≤nomd  

64 ≤< robp  

 

54≤nomd  108≤nomd  

106 ≤< robp   54≤nomd  
4 

Miedź – złącza zaciskowe 

robp<10  nie stosować 
1) Stosowanie przewodów w instalacji powinno odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te instalacje na podstawie 

oceny wody 
2) Stosować zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej 

 
2.3. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [l], stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
 
 
2.4. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji [7 i 8], 

2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklaracjo zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych -  
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do 
rozporządzenia [6], 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
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2.5. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem 
[4], wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
 
 
2.6. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [l], kierownik budowy, a jeżeli jego 
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 5.3. oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne".  
 
 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
 
5.2. Wymagania ogólne 
5.2.1. Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [l], zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
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5.2.2. Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu 
we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej 
ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
5.2.4. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. l ustawy Prawo budowlane, instalacja ogrzewcza powinna 
być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania  
i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej 
instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, 
wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
5.3. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 
5.3.1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych 
miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się 
możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody 
zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 
 
5.3.2. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału, z którego wykonane są rury. 
 
5.3.3. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
 
5.3.4. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 
 
5.3.5. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
 
5.3.6. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 
5.3.7. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 
 
5.3.8. Przewody pionowe należy prowadzić lak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło l cm na kondygnację. 
 
5.3.9. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 
osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. 
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Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był 
dogodny montaż tych przewodów. 
 
5.3.10. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
 
5.3.11. W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi 
należy wykonać od strony pomieszczenia. 
 
5.3.12. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
 
5.3.13. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej  
i przewodów gazowych. 
 
5.3.14. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny 
co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów 
doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie Jego średnica wewnętrzna powinna być 
większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 
 
 
5.4. Podpory 
 
5.4.1. Podpory stale i przesuwne 
5.4.1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewniać 
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
5.4.1.2. Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 4, 5, 6, i 7. 
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Tablica 4 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB 

w instalacji ogrzewczej wodnej 
 

Przewód montowany w instalacji 

CtC o
rob

o 8060 ≤<  Ct o
rob 60≤  

Poz. Materiał rury 
Średnica nominalna 

rury pionowo 
m 

inaczej m 
pionowo 

m 
inaczej 

m 
1 2 3 4 5 6 7 

1 PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8 
DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7 
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8 
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8 
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0 
DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1 

DN 50 1,2 0,9 1,5 1,2 

DN 63 1,3 1,0 1,81) 1,4 

DN 75 1,4 1,1 1,91) 1,5 

DN 90 1,5 1,2 2,11) 1,6 

2 

PP-R 

DN 110 1,81) 1,4 2,31) 1,8 

DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4 
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7 3 

PB 

od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9 
1) Lecz nie mnij niż jedna podpora na każdą kondygnację 
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Tablica 5 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych 

w instalacji ogrzewczej wodnej 
 

Przewód montowany w instalacji 

Ct o
rob 80≤  Ct o

rob 60≤  
Poz. Materiał rury 

Średnica nominalna 
rury pionowo 

m 
inaczej m 

pionowo 
m 

inaczej m 

1 2 3 4 5 6 7 

DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
1 

PE-X/Al./PE-X 
PE-X/Al/PE-HD DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0 
DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2 
DN 25 1,4 1,1 1,7 1,3 
DN 32 1,7 1,3 1,91) 1,5 
DN 40 1,91) 1,5 2,21) 1,7 

DN 50 
2,21) 1,7 2,51) 1,9 

DN 63 2,51) 1,9 2,71) 2,1 

DN 75 2,61) 2,0 2,81) 2,2 

DN 90 2,71) 2,1 3,01) 2,3 

2 

PP-R/Al/PP-R 

DN 110 2,61) 2,0 3,21) 2,5 

DZ 14 do DZ 16 1,5 1,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
DZ 18 do DZ 20 1,7 1,3 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DZ 25 1,91) 1,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DZ 32 2,11) 1,6 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DZ 40 2,21) 1,7 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DZ 50 2,61) 2,0 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

DZ 63 2,81) 2,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5 

3 

PE-RT/Al./PE-RT 

DZ 75 do DZ 110 3,11) 2,4 jak w kol. 4 jak w kol. 5 
1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
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Tablica 6 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych 

w instalacji ogrzewczej wodnej 
 

Przewód montowany  
Materiał rury 

Średnica nominalna 
rury pionowo1) 

m 
inaczej  

m 
1 2 3 4 

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

DN 25 2,9 2,2 

DN 32 3,4 2,6 

DN 40 3,9 3,0 

DN 50 4,6 3,5 

DN 65 4,9 3,8 

DN 80 5,2 4,0 

Stal niestopowa 
(stal węglowa zwykła); 
Stal odporna na korozję 

DN 110 5,9 4,5 
1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 

Tablica 7 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych 

w instalacji ogrzewczej wodnej 
 

Przewód montowany  
Materiał rury Średnica nominalna rury pionowo1) 

m 
inaczej  

m 
1 2 3 4 

DN 12 do DN 15 1,6 1,2 

DN 18 2,0 1,5 

DN 22 2,6 2,0 

DN 28 2,9 2,2 

DN 35 3,5 2,7 

DN 42 
3,9 3,0 

DN 54 4,6 3,5 

DN 64 5,2 4,0 

DN 76,1 5,5 4,2 

DN 88,9 6,1 4,7 

Miedź – złącza lutowane kapilarnie; 
Miedź – złącza zaciskowe 

DN 108 do DN 159 6,5 5,0 
1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
5.4.2. Prowadzenie przewodów bez podpór 
5.4.2.1. Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być 
prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa 
sztucznego (w „peszlu") osadzonej w warstwach podłoża podłogi. 
5.4.2.2. Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą  
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody, na której przewód jest układany. 
5.4.2.3. Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie. 
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5.5. Tuleje ochronne 
5.5.1. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
 
5.5.2. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
 
5.5.3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop 
 

5.5.4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm  
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), 
których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
 
5.5.5. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 
5.5.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów. 
 
5.5.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności 
 
5.5.8. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 
 
 
5.6. Montaż grzejników 
5.6.1. Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo 
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
 
5.6.2. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 
odpowietrzania. 
 
5.6.3. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 
grzejnika. 
 
5.6.4. Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach 
ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników. 
 
5.6.5. Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych  
i mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż  
5 członów grzejnika żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej 
niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się  
z dwóch członów, które należy montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie. 
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5.6.6. Grzejniki rurowe żebrowe, ożebrowane i gładkie należy mocować stosując jeden 
wspornik na 1 m długości grzejnika, lecz nie mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik.  
W grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, 
przy czym należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd 
najniższy. 
 
5.6.7. Konwektor należy montować zgodnie z instrukcją producenta konwektora. 
 
5.6.8. Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany 
przynajmniej w dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami. 
 
5.6.9. Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych stosując 
odpowiednio wymienione powyżej zasady. 
 
5.6.10. Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy 
montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
 
5.6.11. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach. 
 
5.6.12. Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono 
w tablicy 8. 
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Tablica 8 

Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych 
 

Odstęp minimalny grzejnika 
Od bocznej ściany 

wnęki 

Rodzaj grzejnika 
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 cm cm cm cm cm cm 
Członowy żeliwny, 
stalowy lub aluminiowy 

5 

Płytowy stalowy 51), 2) 
7 15 

Rurowy gładki lub 
ożebrowany 

5 

71) 

10 

30 

15 

25 

1) w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej 
niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończonej, a w pomieszczeniach 
o podwyższonej aseptyce minimum 10 cm od lica ściany wykończonej; grzejniki powinny 
być gładkie, łatwe do czyszczenia [10] 
2) dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli 
odległość ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach 
zaakceptowanych przez producenta grzejnika. 
 
 
5.6.13. Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót 
po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób 
łączenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np. członowy grzejnik 
składający się z więcej niż 20 członów), jeżeli jest to technicznie możliwe. 
 
5.6.14. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest 
możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony  
z gałązkami grzejnikowymi w cela umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności 
instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe 
powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe.  
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5.6.15. Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi 
w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia 
wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone.  
5.6.16. Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów 
rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową. 
 
 
5.7. Montaż armatury 
5.7.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,  
w której jest zainstalowana. 
 
5.7.2. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
 
5.7.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. 
 
5.7.4. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 
5.7.5. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 
 
5.7.6. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają 
dodatkowego zamocowania. 
 
5.7.7. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda 
napływała „pod grzybek". Nic dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent 
dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
 
5.7.8. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 
dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona  
w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji  
w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 
powodującego zanieczyszczenia wody. 
 
5.7.9. Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku  
o wysokości 2-3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20 - 25 grzejników, powinny 
być wyposażone w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu 
przewodu zasilającego i powrotnego. 
 
 
5.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
5.8.1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy 
regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy 
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eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po 
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
 
 
5.8.2. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie  
z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
 
5.8.3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 
powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
 
 
5.9. Izolacja cieplna 
5.9.1. Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie 
stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, ·w 
którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,  

b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 
powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nic przekracza  
26 oC, 

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji 
cieplnej określonych przewodów. 

 
5.9.2. Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
 
5.9.3. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
 
5.9.4. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 
 
5.9.5. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
 
5.9.6. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
 
5.9.7. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
 
5.9.8. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
się ognia. 
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5.10. Oznaczanie 
5.10.1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 
instalacji ogrzewczej. 
 
5.10.2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym  
w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach  
i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych  
w budynku. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych  
z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

 
 
5.11. Opis wykonywania połączeń 
5.11.1. Połączenia kielichowe lutowane 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 
łączonych. 
Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego 
bosego końca rury i łącznika. Do łączenia kapilarnego rur miedzianych stosuje się luty 
miękkie, luty twarde a także topniki. Luty miękkie stosowane są w postaci drutu i pasty (pasta 
jest mieszaniną topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miękkie prowadzone jest  
w temperaturze poniżej 450 °C, lutowanie twarde powyżej tej temperatury. Do lutowania 
łączników z mosiądzu i brązu nie należy stosować lutów z fosforem. Do lutowania 
kapilarnego stosowane są także kształtki, w których wewnątrz kielichów znajduje się lut 
integralny. 
Wytrzymałość i odporność na korozję połączeń lutowanych warunkują następujące 
podstawowe czynniki: 

- Prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie), 
- Czystość łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne 
połączenia), 
- dobra zwilżalność łączonych powierzchni płynnym lutem, 
- dobra zdolność dyfuzyjna lutu i metali łączonych (właściwy dobór topnika i lutu) 
zwiększająca się ze stopniem nagrzania lutu i metali łączonych oraz zależna od 
przewodności cieplnej tych metali i jednorodność połączenia lutowanego (połączenie 
lutowane powinno być wykonane bez porów i zażużleń). 

 
5.11.2. Połączenia kielichowe klejone 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 
łączonych. 
Połączenie klejone należy wykonać na odpowiednio uformowanych zakończeniach 
elementów łączonych. Zewnętrzna część cylindryczna jednego elementu jest wsunięta  
w gładką mufę drugiego elementu. Powierzchnie klejone obu łączonych elementów powinny 
być czyste, odtłuszczone i pokryte równomiernie klejem. Do czyszczenia i odtłuszczania 
należy stosować środki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do łączenia powinny być 
odpowiednie do materiału łączonych elementów, zgodne z zaleceniami producenta (objęte 
specyfikacją systemu łączenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie). 
Oczyszczone i odtłuszczone powierzchnie klejone łączonych elementów pokrywa się 
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równomiernie klejem i po odczekaniu czasu przewidzianego instrukcją łączy ze sobą, poprzez 
wsunięcie na odpowiednią głębokość, a następnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas 
również określony instrukcją. Obciążenie połączenia klejonego może nastąpić po czasie 
przewidzianym instrukcją. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższych czasów 
wynikających z temperatury otoczenia, w jakiej wykonywane jest klejenie (należy wydłużać 
czasy przy temperaturze niższej, można skracać czasy przy temperaturze wyższej od 
optymalnej). Instrukcje klejenia określają szczegółowo minimalną temperaturę, w jakiej 
dopuszcza się wykonywanie połączeń klejonych. Generalnie można przyjąć, że połączenia 
klejone nie powinny być wykonywane w temperaturze poniżej + 5 "C. Niedopuszczalne jest 
używanie dodatkowych materiałów w połączeniu z klejem oraz rozcieńczanie kleju. 
Niedopuszczalne jest używanie kleju o przekroczonym terminie przydatności do stosowania. 
Połączenia klejone powinny spełniać następujące warunki techniczne: naprężenia 
przenoszone przez połączenie klejone powinny być możliwie najmniejsze, połączenie klejone 
powinno być obciążone w kierunku największej wytrzymałości, stosunek powierzchni 
klejenia do wielkości występujących naprężeń powinien być możliwie największy, połączenie 
klejone powinno być nieprzerwane (zachowana ciągłość, błony klejowej). 
 
5.11.3. Połączenia gwintowe 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub  
z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. 
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny 
być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1) i/lub PN-ISO 228-1. Gwint może być wykonany  
w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub  
w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej 
integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać 
wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez 
nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą 
narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za 
pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest 
dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia 
łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub 
pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone  
z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), 
nawet, gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych 
elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane 
materiały pęczniejące pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze 
nie przekracza l0 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe mogą 
być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno-pomiarowymi  
o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce 
połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 
 
5.11.4. Połączenia kołnierzowe 
Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między 
płaszczyznami przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi 
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio ukształtowanymi powierzchniami 
kształtowymi. 
Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym, 
wykonanym z tego samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio ukształtowaną 
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końcówkę elementu łączonego. Połączenie kołnierzowe należy tak wykonywać, aby 
wykluczyć możliwość wydostawania się między łączonymi elementami, czynnika 
znajdującego się w przewodzie. 
Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu 
powinny być zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej 
długości, dostosowanej do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu połączenia kołnierzowego 
wszystkie wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być jednakowej 
długości. Zaleca się, aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu. 
Niedopuszczalne jest: 

- przesunięcie osi łączonych elementów, 
- przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów. 
 

5.11.5. Połączenia spawane 
Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami: 

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa, 
- spawanie łukowe elektrodami otulonymi, 
- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.  
Przy połączeniu spawanym należy: 
- możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się 
w przewodzie, 
- stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, 
- nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych, 
- nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. 

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego 
jest zalecane do wykonywania połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm  
i to nienależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większej od  
4 mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm. 
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013. 
Do spawania stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty według 
PN-M-69420. Spawanie innych materiałów należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi 
szczegółowymi instrukcjami spawania. 
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stali 
węglowych jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy 
wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o różnych grubościach podaje norma  
PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od: 

- sposobu ukosowania łączonych brzegów, 
- średnic elektrod stosowanych do wykonywania ściegów spoiny. 

 
5.11.6. Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi  
i wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta elementów 
połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi. 
Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych 
powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie 
materiałów. Można rozróżnić następujące rodzaje zgrzewania: 
 
a) zgrzewanie mufowe 
Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną  
(np. końcówka rury lub kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną  
(np. mufa kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi im wymiarowo 
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końcówkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od końcówek 
grzewczych, łączone ze sobą przez wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną 
cylindryczną powierzchnią zewnętrzną i przez chwilę przetrzymywane bez wzajemnych 
przemieszczeń. Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określona 
instrukcją producenta. Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższego czasu, 
wynikających np. z obniżonej temperatury zewnętrznej lub zróżnicowanego czasu 
nagrzewania łączonych elementów w przypadkach znacznych różnic grubości ścianek (np. 
łączenie rur z kształtkami, które mają grubsze ścianki). Rozpoczęcie nagrzewania należy tak 
dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało zakończone jednocześnie Końcówki 
grzewcze zgrzewarki są elementami wymiennymi, dobieranymi do kształtu i wymiarów 
łączonych elementów. 
 
b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki 
specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim 
oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne 
powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje 
podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie 
materiału elementu łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób 
pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. 
Łączone elementy powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem 
zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu. 
 
c) zgrzewanie doczołowe w celu połączenia elementów 
Ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez określony instrukcją 
czas płaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a następnie po jego wysunięciu, dociskane do 
siebie doczołowo za pomocą specjalnego oprzyrządowania, aż do wystąpienia odpowiednio 
formującej się wypływki i unieruchamiane na określony czas. 
 
d) zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych 
W niektórych systemach połączeń oferowane są specjalne elementy kształtowe, np. tak zwane 
siodełka do zgrzewania z zewnętrzną powierzchnią rury. Zasada wykonywania połączenia 
zgrzewanego jest identyczna jak omówione wyżej zgrzewanie doczołowe, z tym, że 
stosowane są końcówki grzewcze o kształcie odpowiadającym łączonym elementom. 
 
5.11.7. Połączenia zaciskowe 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 
połączenia. 
Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na 
rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują 
się pierścieniowe uszczelki elastyczne. 
Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki 
łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą 
praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie 
mechaniczne. 
Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, 
wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych. 
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5.12. Montaż pomp 
Na pompie w widocznym miejscu powinna być umocowana w sposób trwały tabliczka 
znamionowa zawierająca charakterystykę techniczną oraz nazwę producenta. 
Wydajność pompy i manometryczna wysokość podnoszenia powinna być zgodna  
z dokumentacją techniczną, przy dopuszczalnych odchyłkach ± 5%. 
Zaleca się aby liczba obrotów w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie 
przekraczała 1000 obr/min. 
Do króćców lub przewodów ssawnych i tłocznych pomiędzy zaworem i pompą powinny być 
przyłączone manometry 
Podczas montażu pompy stosować się do zaleceń określonych przez producenta. 
 
 
5.13. Montaż kotła, przewody i armatura w kotłowni 
5.13.1. Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany kotłowni powinna być co najmniej  
0,5 m większa niż długość kotła, jednak nie mniejsza niż 2,0 m.  
 
5.13.2. Odległość tyłu kotła od ściany kotłowni lub czopucha, jeżeli czopuch znajduje się  
w kotłowni pod podłogą, przy kotłach z kanałami pionowymi lub poziomymi, których 
czyszczenie odbywa się z tyłu kotła, powinna być równa co najmniej długości skrzynki 
przyłącznej, nie mniej jednak niż 0,7 m. Przy kotłach z kanałami poziomymi, których 
czyszczenie odbywa się tylko z tyłu kotła, odległość ta powinna być co najmniej o 0,5 m 
większa od długości kotła. 
 
5.13.3. Odległość boku kotła od ściany kotłowni nie może być mniejsza niż 1,0 m. 
 
5.13.4. Przejście główne za kocioł powinno mieć szerokość co najmniej 1,0 m 
 
5.13.5. Kocioł powinien być ustawiony na fundamencie wystającym nad poziom podłogi 
kotłowni co najmniej 0,05 m i zabezpieczonym stalowymi krawężnikami. Fundament  
powinien być dostosowany do konstrukcji kotła i wymagań producenta. 
 
5.13.6. Pozostałe warunki montażu kotła wg. wymagań producenta. 
  
5.13.6. Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w ten sposób, aby 
nad przejściami był zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2,0 m 
Przewody cieplne w obrębie kotłowni powinny być izolowane. 
Armatura w kotłowni powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi 
kotłowni albo ze specjalnie wykonanych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8 m od podłogi 
lub pomostu. 
 
 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
poszczególnych elementów instalacji wodociągowej posiada aprobatę techniczną. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
ogrzewczej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint  

i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub 

przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających  
i powrotnych. 

 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na: 

e) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia 
wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej, 

f) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia 
wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie 
przez przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i innych 
wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia, w tym wymagań dotyczących 
szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza. 

 
 
 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 
8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne  
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
 
8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 
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8.1.3. Odbiory miedzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 
otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku 
odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku 
odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 
w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja 
cieplna bruzdy, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie, 

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna  
i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

 
8.1.4. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji, W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. 
 
8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 
 
8.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej 
8.2.1. Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on 
na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych  
w warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania podłogowego 
ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego). 
 
8.2.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
 
8.2.3. W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie  
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
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8.2.4. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający  
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym  
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań 
odbiorczych. 
 
8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego, 
 
 
8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 
8.3.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznic z wykonaniem 
izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową 

oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika 
grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ 
na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalacje i spełnienie 
wymagań rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
związanych z oszczędnością energii. 

 
8.3.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 9.1), 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 9.2) 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 10), 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,  

z których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcje obsługi instalacji. 
 

8.3.3. W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić  
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w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

8.3.4. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
8.3.5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy  
w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
 
8.4. Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności (8.5.), odpowietrzenia (8.9.), zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury (8.11.), zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną (8.13.). 
zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej (8.15.). 
 
UWAGA: 
Przed próbnym uruchomieniem instalacji ogrzewczej należy przeprowadzić badanie 
zgodności zabezpieczeń z wymaganiami norm i projektem. 
 
 
8.5. Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
 
8.5.1. Warunki wykonania badania szczelności 
8.5.1.1. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
8.5.1.2. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części,  
w ramach odbiorów częściowych. 
8.5.1.3. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji 
lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem. 
 
8.5.1.4. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
8.5.1.5. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 
źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
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8.5.2. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
8.5.2.1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 
podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie 
może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe  
i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie 
zamknięte. 
8.5.2.2. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne  
i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz 
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być 
odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie  
z elementem otwierającym zawór stopowy węża elastycznego, umożliwiającego 
odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny 
odpowietrznik, 
8.5.2.3. Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając 
jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania 
wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne 
wymagają wprowadzenia go do instalacji. 
8.5.2.4. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wybiorczym 
przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji. 
8.5.2.5. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic) w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności 
8.5.2.6. Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed 
okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie 
na elementy instalacji, 

b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi  
z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody  
z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

 
8.5.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
8.5.3.1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
8.5.3.2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

 
 
8.5.3.3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. 
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8.5.3.4. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 
8.5.3.5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie 
należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11. 
8.5.3.6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 
być laka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno 
występować promieniowanie słoneczne. 
8.5.3.7. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy  
z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
Tablica 9 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 

Lp. 
Rodzaj 

instalacji lub 
grzejnika 

Sposób 
zabezpieczenia 

instalacji 

Rodzaje urządzeń 
odbierających ciepło 

Ciśnienie próbne w 
najniższym punkcie 
instalacji  

[bar] 
1 2 3 4 5 

1 

Instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia  
t1<100oC 

zgodnie z 
wymaganiam
i: PN-B-
02413 
lub 
PN-B-02414 

a) dowolne, z 
ograniczeniami 
wynikającymi z 
właściwej polskiej 
normy lub aprobaty 
technicznej 

b) grzejniki 
płaszczyznowe  
(z właściwym 
ograniczeniem 
temperatury) 

Pr
*) + 2 lecz nie mniej niż 4 

bary 
(wężownicę grzejnika 
płaszczyznowego należy 
przed zalaniem jastrychem 
poddać badaniu szczelności 
na ciśnienie Pr

*) + 2 lecz 
nie mniej niż 9 bar) 

2 

Instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia  
100oC≤t1≤120
oC 

zgodnie 
odpowiedni
mi 
wymaganiam
i 
normatywny
mi 

dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej 
polskiej normy lub 
aprobaty technicznej 9 

3 

Instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia 
t1>120oC 

zgodnie 
odpowiedni
mi 
wymaganiam
i 
normatywny
m 

dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej 
polskiej normy lub 
aprobaty technicznej, w 
tym w szczególności 
grzejniki: 
a) z rur gładkich i 
ożebrowanych, stalowych, 
b) taśmy promieniujące 
c) z rur ożebrowanych 
żeliwnych 

1,5 Pr
*) 

*) ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 
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Tablica 10 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji ogrzewczej 

wykonanej z przewodów metalowych (ze stali lub miedzi) 
 

Przebieg badania Połączenia 
przewodów Nazwa czynności 

Czas 
trwania 

Warunki uznania wyników badania za 
pozytywne 

Podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- 
Brak przecieków i roszenia, szczególnie 
na połączeniach i dławnicach 

Spawane, 
lutowane, 
zaciskane1), 
kołnierzowe Obserwacja instalacji 

½ 
godziny 

j.w. ponadto manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia 

Podniesienie ciśnienia w instalacji do 
wartości ciśnienia próbnego 

- 
Brak przecieków i roszenia, szczególnie 
na połączeniach i dławnicach 

gwintowane 
Obserwacja instalacji 

½ 
godziny 

j.w. ponadto ciśnienie na manometrze nie 
spadnie więcej niż 2 % 

1) połączenia przewodów zaciskane dokręcaniem lub zaprasowywaniem 

Tablica 11 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji ogrzewczej 

wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania 
Warunki zakończenia badania z wynikiem 

pozytywnym 
Badanie wstępne 

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- 

Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości ciśnienia próbnego 

10 minut 

Obserwacja instalacji 10 minut 
Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- 

Brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia spowodowany jest wyłącznie 
elastycznością przewodów z tworzywa 
sztucznego 

Obserwacja instalacji ½ godziny 
Brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,6 bar 

UWAGA:  w przypadku nie spełnienia, chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego za zakończone z 
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę 
wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku 

Badanie główne 
(do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem 

pozytywnym) 
Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

- 

Obserwacja instalacji 2 godziny 

Brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,2 bar 

UWAGA 1:  w przypadku nie spełnienia, chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z 
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę 
wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania wstępnego. 
UWAGA 2:  badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze szczelności, z 
wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, których producent wymaga przeprowadzenia także 
innych badań, nazwanych w WTWiO badaniami uzupełniającymi. 

Badanie uzupełniające 
(do badania uzupełniającego, jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa 

sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem pozytywnym) 
Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za zakończone wynikiem 
pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta przewodów z tworzywa sztucznego 
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8.5.4. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
8.5.4.1. Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie 
zawierającym oleju. 
8.5.4.2. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno 
przekraczać 3 bar. 
8.5.4.3. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,l bar. 
8.5.4.4. Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być 
wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości 
ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %. 
8.5.4.5. Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić 
szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, 
spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji  
(np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 
8.5.4.6. W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je 
lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 
8.5.4.7. Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania 
oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama (różnica temperatury nic powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 
8.5.4.8. Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez 
manometr spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 
8.5.4.9. Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono 
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja ogrzewania 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.6. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona 

wykonana. 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 

o w przypadku instalacji z naczyniem wybiorczym otwartym - sprawdzić czy 
właściwy jest poziom wody w naczyniu, 

 
o w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić czy 

ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
- uruchomić pompy obiegowe, 

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy zgodność wartości ciśnienia 
i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 

Toaleta publiczna w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 106

8.7. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem -jeżeli istnieje taka 
konieczność) nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi konieczność 
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części 
zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania 
tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe dotyczy 
każdej instalacji ogrzewczej, niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonane są rury  
i grzejniki. 
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej 
należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie 
należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została 
poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do 
pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 
 
 
8.8. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych  
           instalacji ogrzewczej 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one 
na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi  
w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny 
izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 
termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.9. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie 
odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej 
dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie 
odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób 
pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.10. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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8.11. Badania odbiorcze zabezpieczeń instalacji ogrzewczej  
8.11.1. Badanie zgodności zabezpieczeń z wymaganiami norm i projektem 
Badanie zgodności zabezpieczeń z wymaganiami norm i projektem należy przeprowadzić 
przed próbnym uruchomieniem instalacji ogrzewczej . 
Badanie obejmuje sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne oraz za pomocą prostych narzędzi 
i przyrządów, czy są spełnione wymagania: 

a) zgodności wykonania z projektem i z wymaganiami norm a w szczególności: 
- dobór i usytuowanie naczynia wzbiorczego i wymagany osprzęt, 
- dobór i prowadzenie rur zabezpieczających, przelewowych, sygnalizacyjnych i 

odpowietrzających,  
- zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w źródle 

ciepła, 
- rodzaj, wielkość i usytuowanie zaworów bezpieczeństwa oraz ich dokumentację, 

obejmującą zaświadczenia wykonania i badania, 
b) zgodność cechowania (tabliczki znamionowe poszczególnych urządzeń i elementów 

ze świadectwami kontroli technicznej producentów. 
 
8.11.2. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-91/B-02419. 
 
8.11.3. Podczas badania należy sprawdzić, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest 
zakaz zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego  
z naczyniem wzbiorczym przeponowym. 
 
8.11.4. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.12. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji  
          ogrzewczej 
8.12.1. Prowadzenie badania 
8.12.1.1. Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność 
okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia 
powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki 
regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 
8.12.1.2. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 

8.12.1.3. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
8.12.1.4. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek 
powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 
8.12.1.5. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp., oraz skontrolować zdolność wydłużania 
kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik 
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badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia,  
a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.  
8.12.1.6. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 
eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie 
przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
8.12.1.7. Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji  
z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla 
celów eksploatacyjny nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji 
wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
8.12.1.8. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.12.2. Pomiary 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać 
w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ± 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 
l,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku, 

b) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ± 0,5 K, 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa, 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu + 0,5 K. Pomiarów należy 
dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia,  
a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość 
punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nic przekraczała 2,5 m, a odległość między 
punktami pomiarowymi nic przekraczała 10 m. 

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za 
pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się 
dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym 
elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po 
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie 
nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na 
powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli 
została ona nałożona fabrycznie. 

 
8.12.3. Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 
8.12.3.1. Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury 
założonej w projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń): 

a) ± l K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
b)  ± 2 K. w pozostałych przypadkach. 

8.12.3.2. Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium 
skuteczności działania instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania 
grzejnika. 
8.12.3.3. W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej 
powinny być dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 

Toaleta publiczna w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 109

temperatur podają wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Należy 
przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających 
z wykresu regulacyjnego: 

a) woda nasilająca instalację ogrzewczą: 
- przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± l K, 
- przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o l K do 2 K, 

b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż o l K i nie  
     niższa niż o 2 K. 

 
8.12.4. Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 
8.12.4.1. Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 

- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym 
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna 
odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ± l K, przy temperaturze 
zewnętrznej: 

- w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej, lecz nic niższej niż 
obliczeniowa i nie wyższej niż + 6 °C, 

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od 0 °C i nic wyższej niż  
+ 6 °C, 

8.12.4.2. Przebieg oceny efektów regulacji 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 
polega na: 

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na 
rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury 
zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury z właściwymi 
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 

b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku; 
o wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej  

    ręką „na dotyk"  
o w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności 
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku przeprowadzania 
badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu 
warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), 

d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym 
mierzonych na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów  
i porównaniu ich z wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka 
powinna mieścić się w granicach ± 10 % obliczeniowego spadku ciśnienia, 

e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 
wszystkich rozdzielaczach. 

8.12.4.3. Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji  
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie 
przepływów wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 

- określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd  
w doborze wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych decydujących  
o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.) 
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8.13. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy 
przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 
instalacji ogrzewczej z wymaganiami.. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, 
w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań, 
 
 
8.14. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji  
             ogrzewczej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają 
na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości 
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, 
w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed możliwością  
             wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 
Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej, 
niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 
dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym 
zanieczyszczeniem wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia 
obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 
zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-01706.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.16. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 

b) szczelność połączenia pompy, 
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 

prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.17. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 
8.17.1. Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
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b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.17.2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie  
z projektem technicznym, 

b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.17.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 

b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas 

ruchu próbnego, 
f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 

prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
 
8.18. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, 
odgazowywacz, itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji  
i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych 
badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym elementy te powinny być 
przedstawione do ponownych badań. 
 
 
8.19. Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej określają 
niniejsze WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu  
z wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego, 
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2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła  
i nominalnymi parametrami pracy instalacji, 

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, którego 
realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, 
odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono 
dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze 
instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne 
schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów 
i urządzeń, itp.), 

4) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku, a także obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np., dane 
określające nastawy armatury i innych urządzeń regulacyjnych); 

5) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
6) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do 

jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem 
technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, 

7) instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych 
wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

8) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancje producenta lub 
dystrybutora, 

9) obmiar robót powykonawczy. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
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