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WSTĘP 
 
1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji sanitarnych związanych 
z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Gimnazjum 
Publicznego w Radostowicach na potrzeby Przedszkola dwuoddziałowego przy ulicy 
Dworcowej 56. Specyfikacja dotycząca wewnętrznych instalacji sanitarnych i stanowi 
fragment specyfikacji dotyczącej całości przebudowy budynku. 
 
Kategorie robót  
instalacje wodociągowe :    45332200-5 
instalacje kanalizacyjne :   45332400-7 
instalacja centralnego ogrzewania :  45331100 
 
1.1 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych 
projektem. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją oraz z 
przedmiarem robót. 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących instalacji: 
- instalacja wody zimnej, 
- instalacja wody cieplej, 
- instalacja kanalizacji sanitarnej, 
- instalacja centralnego ogrzewania, 
 
1.3 Roboty demontażowe 
1. Demontaż pionu kanalizacyjnego od poziomu parteru do piwnicy oraz umywalki w 
sali lekcyjnej. 
 
1.4 Roboty inwestycyjne 
1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej 
2. Wykonanie pionów i poziomów zimnej i ciepłej wody 
3. Wykonanie instalacji c.o. 
4. Zamurowanie bruzd 
5. Montaż natrysków z osprzętem 
6. Montaż zlewozmywaków wraz z bateriami 
7. Montaż umywalek wraz z bateriami 
8. Montaż grzejnika c.o. wraz z zaworem termostatycznym i zaworami odcinającymi 
9. Montaż armatury 
10. Rozruch i regulacja instalacji 



2.Określenia podstawowe 
Materiały 
- wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora. 
 
Rysunki przebiegu instalacji 
- część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i 
rozmieszczenie urządzeń 
 
Zadanie budowlane 
- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-budowlanych. 
 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonywania robót i powinien 
przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, specyfikacji i instrukcji wydanych przez 
Inwestora. 
 
Dokumentacja projektowa 
Wewnętrzne instalacje objęte niniejszą specyfikacją winne być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
 
4.Materiały 
Pochodzenie materiałów 
Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadają Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki 
przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste 
od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 



korozją lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiały użyte do wykonania 
wszystkich instalacji nie mogą nosić jakiegokolwiek śladu uszkodzenia czy też 
wybraku. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgociom i 
wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Aby zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. 
 
Wymagania w zakresie właściwości materiałów 
 
Instalacja wody zimnej, ciepłej [kod CPV 45332200-5] 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, 
urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o 
dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia 
posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą 
techniczną. Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur polipropylenowe z 
wkładką bazaltową i spełniać warunki podane w poniższym opracowaniu. Instalację 
wyposażyć w baterie czerpalne. Na podejściach do baterii i zaworów czerpalnych 
urządzeń, które nie są odcięte zaworami grupowymi zainstalować należy kurki 
odcinające pod urządzeniami. Przewody zabezpieczyć otuliną z pianki polietylenowej; 
grubość otuliny ok.6 mm. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej [kod CPV 45332400-7] 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej 
powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. 
 
Rury i kształtki z PCV spełniać muszą wymagania norm : 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
odbiorze 
 
Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń projektuje się wykonać z rur z 
PCV. 
U podstawy pionu kanalizacyjnego K1 należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony 
zakończyć napowietrzaczami. 
Instalacja c.o. [kod CPV 45331100-7] 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty 
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polska Normą lub z aprobatą techniczną. 



Metody badań. 
 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. 
 
Ciśnienia i temperatury. 
 PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
  PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. 
 
Ogólne wymagania i badania. 
 PN – EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
 PN – EN 442-2:1999/A1:2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur AL.PEX. Jako element grzejny dobrano 
grzejnik stalowy płytowy. Grzejnik wyposażyć w zawór termoregulacyjny. Przewody 
prowadzić w izolacjach. 
 
5. Sprzęt 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
- obsługiwany przez przeszkolony personel, 
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z 

instrukcją producenta 
- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom 

postronnym. 
 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego 
użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być 
dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z 
którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 
Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie 
znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne 
przeróbki narzędzi są zabronione. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

- uszkodzonych zakończeń roboczych, 
- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 
- rękojeści krótszych niż 0,15m. 



Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 
producenta.  
Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowywych wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30oC, przy 
czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z 
uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
Kształtki instalacyjne z PVC i z Al/PEX należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 

 
 

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robót i oceny prawidłowości 
wykonania robót 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem 
realizować należy zgodnie z : 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
tom II 
- PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe. 
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem. 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania 
COBRI INSTAL 01.2003r. 
 
6.1. Instalacja kanalizacyjna 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. pionu K1 w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do 
najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów 
należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie 
powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodów głównych i od 5 średnic rur 



przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem 
głównym pod kątem nie większym niż 600. W przewodach odpływowych nie należy 
stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w pionach. Minimalne spadki 
przewodów odpływowych wynoszą i=2%.  
 
- Montaż złączy 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem 
ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego 
końca w kielich rury uprzednio położonej. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu 
kielicha sprawdzając: 
- Czystość wgłębienia kielicha 
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia. 
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, 
bosy koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce 
ma zastosowanie pasta BHP, płyn FF, lub inny środek zalecany przez producenta rur. 
Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 
 
- Badanie szczelności 
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z      
PN-92/B-10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem 
rurociągów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak 
następuje: 
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-
gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Powinny one mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy 
stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając 
przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
 
6.2. Instalacja wodociągowa 
Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody 
zimnej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 
podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). 
Odstępy mocowania przewodów na podporach nie powinny być większe niż wynika to 
z wymiaru odpowiedniego dla materiału z którego wykonany jest przewód. 
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. Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w ścianach 
powinny być układane w miarę możliwości w kierunkach prostopadłych lub 
równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej żeby na podstawie tej 
dokumentacji można je było łatwo zlokalizować. Przewód instalacji wodociągowej 
powinien być montowany na wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający 
przed zetknięciem ze ścianką bruzdy. Przewód instalacji wodociągowej prowadzony na 
wspornikach powinien być zabezpieczony przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem 
z powierzchnią przegrody przez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych właściwych 
uchwytów i podpór. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym 
możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 
odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
 
- Armatura 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom 
pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
 
- Parametry pracy: 
- Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. 
- Ciśnienie robocze 5,0 bar. 
- Założone ciśnienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar. 
 
- Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 
Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa . Przy próbie 
wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości 
najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w 
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 
minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić 
żądne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę 
główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, 
odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po zakończeniu 
próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie 
tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 
bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być o zostawiona w 
stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić 
nieszczelność. Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz 
napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C. Badanie 
temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 
wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów 
czerpalnych instalacji. 



6.3. Instalacja centralnego ogrzewania 
6.3.1. Montaż rurociągów: 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z 
wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
Przewody układane w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i 
przewodów gazowych. 
 
6.3.2. Montaż grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować w poziomie z uwzględnieniem 
możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta 
grzejnika. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach. 
 
6.3.3. Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają 
dodatkowego zamocowania. 



Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być instalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda 
napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których 
producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są : 

m - dla instalacji rurowych 
sztuki - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, wyposażenie 
instalacji montażu białego 
kpl - dla prób działania, uruchomień 

 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w „PRZEDMIARZE 
ROBÓT”, który stanowi odrębne opracowanie. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi trakcie wykonywania robót 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T. 

  - świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i 
urządzeń 
 
8.2. Podczas odbioru końcowego robót komisja odbioru powinna stwierdzić zgodność 
wykonanego zakresu robót z: 
- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna), 
- warunkami technicznymi, 
- aktualnymi normami, 
- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia 
robót, 
- zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej. 
Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzić możliwość oddania obiektu lub robót we 
władanie Zamawiającego (użytkownika). 
 
8.3. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót jest zobowiązany 
do: 
- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę obiektu lub robót 
będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy, opinii, atestów, instrukcji 
obsługi zamontowanych urządzeń, protokołów odbiorów częściowych, protokołów 
obioru robót ulegających zakryciu, protokołów prób ciśnieniowych, protokołów 
pomiarów. Umożliwić komisji odbioru zapoznanie się z przedstawionymi 
dokumentami. 



8.4. Z odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokół podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymienić ujawnione w trakcie 
odbioru wady, podać terminy ich usunięcia. Ponadto protokół powinien zawierać 
oświadczenie o przejęciu przez Zamawiającego przedmiotu odbioru we władanie lub 
odmowę dokonania odbioru z uzasadnieniem. 
 
9. Sposób rozliczenia robót 
Wszystkie koszty robót określonych w kosztorysie jak i ewentualnych mogących 
pojawić się w trakcie wykonywania prac powinny być określane na podstawie 
porozumień pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. Sposób płatności i rozliczania robót 
według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, 
a Wykonawcą. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty : 
1. Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz centralnego ogrzewania 
2. Specyfikacja techniczna - wewnętrzne instalacje sanitarne 
 
Normy i warunki techniczne : 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
tom II 
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania 
COBRI INSTAL 01. 2003 r. 
- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi.Ciśnienia i temperatury. 
- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
- PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne 
- PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badań 
- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1. 
Postanowienia ogólne i wymagania. 
- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 



- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000 
- PN-EN 681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i 
odwadniających. Część 4. Uszczelki odlewane z poliuretanu. 
 
UWAGA KOŃCOWA 
Wykonawca musi zapoznać się z powyższą specyfikacją oraz projektem instalacji 
sanitarnych i z przedmiarem robót na projektowane instalacje sanitarne. 


