
SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE

S 01.01.00 INSTALACJE GRZEWCZE
S 01.02.00 WEWNᆀTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.
S 01.03.00 WENTYLACJA MECHANICZNA
S 01.04.00 TECHNOLOGIA WᆀZᐐA CIEPLNEGO
S 01.05.00 WEWNᆀTRZNA INSTALACJA GAZU
S 01.06.00 PRZYᐐ၀CZE GAZOWE
S 01.07.00 PRZYᐐ၀CZE WOD - KAN
Oznaczenia wg Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (CPV):
45330000-9 Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzၐdzeᑀ grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

F 01.01.00 INSTALACJE GRZEWCZE CPV 45331000-6
1. Wstᆐp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania
dotyczၐce wykonania instalacji grzewczych dla dobudowy pawilonu do budynku gimnazjum w
Zawadach gm.Popów;
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania dotyczၐce realizacji
robót:
1. Instalacji centralnego ogrzewania
2. Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej w dla kuchni
3. Zasilania aparatów KLIMOR



1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi normami oraz
przepisami i oznaczajၐ:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiၐzane z wykonaniem instalacji
grzewczych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujၐca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziaᐠania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniajၐcy jakoᖰၰ; definiujၐcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moៀe byၰ zastၐpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajၐce dane
opisujၐce przedmiot i wymagania dla okreᖰlonego obiektu lub roboty oraz niezbᆐdne do
jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ
z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiaᐠy.
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano
w ST-1 „Wymagania ogólne”.
2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.
2.2.1. Grzejniki stalowe pᐠytowe typu uniwersalnego z zasilaniem bocznym lub dolnym z
walcowanej na zimno blachy, zgodnie z normၐ EN 10130, w pomieszczeniach kuchni i zaplecza
kuchennego grzejniki z atestem higienicznym, które naleៀy zamontowaၰ z zastosowaniem 10cm
odstᆐpu od ᖰciany. Grzejniki w przedszkolu i gimnazjum obudowaၰ zgodnie z projektem
architektonicznym
Parametry obliczeniowe 70/50C, kolor biaᐠy RAL 9010. Grzejniki wyposaៀone w 1 korek
odpowietrznik, 2 lub 3 konsole do zawieszania (w zaleៀnoᖰci od szerokoᖰci grzejnika), koᐠki i
ᖰruby do zawieszania, odpowietrznik, dwa korki zaᖰlepki oraz przyspawane paski do
zawieszania.
2.2.2. Gᐠówne przewody zasilajၐce instalacji grzejnikowej z rur stalowych nierdzewnych firmy
KAN o poᐠၐczeniach zaciskowych. Dla instalacji zasilania aparatów KLIMOR ze stali czarnej bez
szwu
2.2.3. Grzejniki zasilane z pionów instalacji c.o.
2.2.4. Przewody i gaᐠၐzki C.O. z rur stalowych nierdzewnych o poᐠၐczeniach zaciskowych. Dla
instalacji aparatów KLIMOR stalowe czarne bez szwu.
2.2.5. Gᐠowice termostatyczne z zaworem z zabezpieczeniem przed manipulacjၐ
2.2.6. Zawory odcinajၐce kulowe i zawory odcinajၐce kulowe z kurkiem spustowym
2.2.7. Zawory zaporowe do wody gorၐcej mufowe d=40, d=15 ze zᐠၐczkၐ do wᆐៀa, d=15 do
prowadzenia w piwnicy, d=20
2.2.8. Automatyczne odpowietrzniki pᐠywakowe zlokalizowane na sieci rozdzielczej w
najwyៀszych punktach instalacji oraz zawory odpowietrzajၐce na grzejnikach
2.2.9. Izolacja termiczna systemowa – pianka polietylenowa o równomiernej strukturze
zamkniᆐtokomórkowej montowana przy uៀyciu kleju, gruboᖰၰ izolacji dla przewodów zasilajၐcych
dla DN 32 do DN 40 to 25 mm, dla przewodów ≤ DN 25 to 20mm.Gruboᖰci dla przewodów
powrotnych poniៀej DN 40 to 15 mm.
2.2.10. Rury ze stali nierdzewnej nie wymagajၐ powᐠok malarskich. Powᐠoka malarska dla
przewodów stalowych po oczyszczeniu i odtᐠuszczeniu
• 1 × podkᐠad ftalowy modyfikowany schnၐcy na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024
• 1 × emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169-656-XXX
Wyroby malarskie naleៀy przygotowaၰ i stosowaၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta oraz normၐ
PN - 79/H - 79070
2.2.11. Przejᖰcia przez strefy ppoៀ. uszczelniၰ masၐ ogniochronnၐ z atestem
2.2.12. Na zaizolowanych rurociၐgach oznaczyၰ kierunki przepᐠywu czynnika



2.2.13. Gᐠówne przewody rozdzielcze prowadzone w pod stropem piwnic
2.2.14. Osᐠony grzejników drewniane wg projektu architektonicznego
2.2.15. Projektowana instalacja C.O. zasilana bᆐdzie z kotᐠa grzewczego wodnego spalajၐcego olej
Kotᐠownia olejowa nie jest przedmiotem specyfikacji i projektu. W budynku bᆐdzie jedynie wᆐzeᐠ
cieplny w którym orurowanie jest wykonane ze stali czarnej bez szwu. Wᆐzeᐠ posiada wᐠasnၐ
automatykᆐ 
2.2.16. Instalacja prowadzona bᆐdzie po wierzchu ᖰcian ze spadkiem w kierunku spustów.

2.3. Demontaᗀ istniejၐcej instalacji centralnego ogrzewania.
2.3.1. brak elementów do demontaៀu
2.4. Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej.
2.4.1. Aparat grzewczo-wentylacyjny np.. KLIMOR OWS z nagrzewnicၐ wodnၐ ;
2.4.2. Rury stalowe czarne w/g PN-80/H-74219 o poᐠၐczeniach spawanych
2.4.3. Zawory odcinajၐce kulowe
2.4.4. Izolacja termiczna systemowa – pianka polietylenowa o równomiernej strukturze
zamkniᆐtokomórkowej montowana przy uៀyciu kleju, gruboᖰၰ izolacji dla przewodów zasilajၐcych
dla DN 32 do DN 40 to 25 mm, dla przewodów ≤ DN 25 to 20mm.Gruboᖰci dla przewodów
powrotnych poniៀej DN 40 to 15 mm.
2.4.6. Powᐠoka malarska dla przewodów stalowych po oczyszczeniu i odtᐠuszczeniu
• 1×podkᐠad ftalowy modyfikowany schnၐcy na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024
• 1×emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169-656-XXX
Wyroby malarskie naleៀy przygotowaၰ i stosowaၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta oraz normၐ
PN - 79/H - 79070
2.4.7. Przejᖰcia przez strefy ppoៀ. uszczelniၰ masၐ ogniochronnၐ z atestem
2.4.8. Na zaizolowanych rurociၐgach oznaczyၰ kierunki przepᐠywu czynnika
2.4.9. Gᐠówne przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem piwnic.
2.4.10.Spust wody z instalacji przewiduje siᆐ w kotᐠowni.
3. Sprzᆐt.
3.1. Sprzᆐt do wykonywania instalacji ogrzewania.
Do wykonania robót instalacji grzewczych Wykonawca robót powinien wykazaၰ siᆐ
moៀliwoᖰciၐ korzystania co najmniej z poniៀszego sprzᆐtu:
- do robót montaៀowych zestawem specjalistycznych narzᆐdzi i elektronarzᆐdzi
z uwzglᆐdnieniem najnowszych rozwiၐzaᑀ technicznych.
4. Transport.
4.1. Dobór transportu technologicznego naleៀy przeprowadziၰ w uzgodnieniu z Zamawiajၐcym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Instalacja c.o. 
• Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostaᐠymi branៀami z uwzglᆐdnieniem
wytycznych dla pozostaᐠych branៀ.
• Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Grzewczych – zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjၐ
dostarczonၐ przez producenta systemu i obowiၐzujၐcymi normami i przepisami, i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaៀowych cz.II -
Instalacje sanitarne i przemysᐠowe.
• Przed przystၐpieniem do badaᑀ i uruchomieniem urzၐdzeᑀ naleៀy dokonaၰ przeglၐdu
zamontowanych urzၐdzeᑀ co do zgodnoᖰci z dokumentacjၐ,
• Badania szczelnoᖰci naleៀy przeprowadziၰ dla kaៀdego zᐠadu ogrzewczego oddzielnie,
• Badanie szczelnoᖰci na zimno. Badanie szczelnoᖰci naleៀy przeprowadziၰ przed
zakryciem bruzd i kanaᐠów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.
• Badanie szczelnoᖰci i dziaᐠania instalacji na gorၐco naleៀy przeprowadziၰ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku próby szczelnoᖰci na zimno i usuniᆐciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wyników badaᑀ zabezpieczenia instalacji. Próbᆐ szczelnoᖰci



zᐠadu na gorၐco naleៀy przeprowadziၰ po uruchomieniu ហródᐠa ciepᐠa, w miarᆐ
moៀliwoᖰci przy najwyៀszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajၐcych parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelnoᖰci na gorၐco
naleៀy dokonaၰ oglᆐdzin wszystkich poᐠၐczeᑀ, uszczelnieᑀ oraz skontrolowaၰ zdolnoᖰၰ
kompensacyjnၐ wydᐠuៀek. Wszystkie zauwaៀone nieszczelnoᖰci i inne usterki naleᗀៀ
usunၐၰ. Wynik próby uznaje siᆐ za pozytywny jeᖰli caᐠa instalacja nie wykazuje
przecieków ani roszenia, a przy ochᐠodzeniu stwierdzono brak uszkodzeᑀ i trwaᐠych
odksztaᐠceᑀ.
• W czasie próbnego ruchu urzၐdzeᑀ naleៀy wykonaၰ regulacje i pomiary urzၐdzeᑀ.
• Po zakoᑀczeniu ruchu próbnego naleៀy wykonaၰ sprawozdanie z pomiarów i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnoᖰci urzၐdzeᑀ. Zamawiajၐcy dokonuje weryfikacji
sprawozdania
• Zmiany wprowadzone do rozwiၐzaᑀ projektowych sၐ moៀliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajၐcego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiၐzaᑀ mniej kosztownych, ale co najmniej równorzᆐdnych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyၰ kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy –
niezbᆐdna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora.
• 6. Kontrola jakoᖰci robót.
6.1. Odbiór czᆐᖰciowy.
- odbiorowi czᆐᖰciowemu naleៀy poddaၰ elementy urzၐdzeᑀ instalacji, których w wyniku
postᆐpu robót, sprawdzenie jest niemoៀliwe lub utrudnione w fazie odbioru koᑀcowego,
- kaៀdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czᆐᖰciowego powinien byၰ sporzၐdzony protokóᐠ
i dokonany zapis w dzienniku budowy
6.2.. Odbiór koᑀcowy:
a) przy odbiorze koᑀcowym urzၐdzeᑀ, instalacji i regulacji urzၐdzenia naleៀy przedᐠoៀyၰ
protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych, a takៀe sprawdziၰ zgodnoᖰၰ stanu istniejၐcego
z dokumentacjၐ technicznၐ po uwzglᆐdnieniu udokumentowanych odstᆐpstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych
b) przy odbiorze urzၐdzenia instalacji c.o. i c.t. naleៀy przedᐠoៀyၰ protokóᐠ odbiorów
czᆐᖰciowych i prób szczelnoᖰci
c) w szczególnoᖰci naleៀy skontrolowaၰ
- uៀycie wᐠaᖰciwych materiaᐠów i elementów urzၐdzenia
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania poᐠၐczeᑀ
- jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów uszczelniajၐcych
- wielkoᖰၰ spadków przewodów
- odlegᐠoᖰci przewodów wzglᆐdem siebie i przegród budowlanych
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania podpór przewodów oraz odlegᐠoᖰci miᆐdzy podporami
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania odpowietrzników
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania montaៀu urzၐdzeᑀ
- prawidᐠowoᖰၰ przeprowadzenia wstᆐpnej regulacji
- zgodnoᖰၰ wykonania instalacji z dokumentacjၐ technicznၐ
- jakoᖰၰ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów
- jakoᖰၰ wykonania izolacji cieplnej przewodów i armatury
9. Podstawa pᐠatnoᖰci.
9.1. Kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci,
wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.



10. Przepisy zwiၐzane.
10.1. Normy.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnoᖰci.
PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepᐠownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urzၐdzeᑀ. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych



F 01.02.00 WEWNᆀTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.
CPV 45332000-3
1. Wstᆐp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania
dotyczၐce wykonania wewnᆐtrznej instalacji wod.-kan. dla dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego
do budynku gimnazjum w Zawadach gm. POPÓW  ;
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania dotyczၐce realizacji
robót:
1. Instalacji wody zimnej i c.w.u.
2. Kanalizacji sanitarnej.
3. Kanalizacji technologicznej.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi normami oraz przepisami
i oznaczajၐ:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiၐzane z wykonaniem instalacji wodno -
kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujၐca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziaᐠania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniajၐcy jakoᖰၰ; definiujၐcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moៀe byၰ zastၐpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajၐce dane
opisujၐce przedmiot i wymagania dla okreᖰlonego obiektu lub roboty oraz niezbᆐdne do
jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ
z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce
robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne".
2. Materiaᐠy.
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano
w ST-1 „Wymagania ogólne”
2.2. Instalacje wody zimnej i c.w.u.
2.2.1. Gᐠówny przewód zasilajၐcy wody zimnej prowadzony pod stropem piwnic wykonany z rur
stalowych ocynkowanych o poᐠၐczeniach gwintowanych przy uៀyciu ᐠၐczników z ៀeliwa
ciၐgliwego
2.2.2. Pozostaᐠe przewody wody zimnej wykonane z rur nierdzewnych firmy KAN o poᐠၐczeniach
zaciskowych.
2.2.3. Przewody wody ciepᐠej i cyrkulacyjnej z rur nierdzewnych KAN.
2.2.4. Urzၐdzenia o zmniejszonym poborze wody (pᐠuczki ustᆐpowe, baterie mieszakowe
z perlatorami)
2.2.5. Kulowe zawory odcinajၐce oraz kulowe zawory odcinajၐce z kurkiem spustowym
2.2.6. Izolacja termiczna systemowa – pianka polietylenowa o równomiernej strukturze
zamkniᆐtokomórkowej montowana przy uៀyciu kleju, gruboᖰၰ izolacji dla przewodów
odpowiednio:
- woda zimna - 13 mm
- woda ciepᐠa - 25 mm
- woda cyrkulacyjna – 25 mm



Dla pozostaᐠych przewodów:
- woda zimna - 9 mm
- woda ciepᐠa - 13 mm
- woda cyrkulacyjna – 13 mm
2.2.7. Zawory antyskaៀeniowe klasy EA przy zaworach ze zᐠၐczkၐ do wᆐៀa
2.2.8. Zawory odcinajၐce grupy przyborów
2.2.9. Zawóry odcinajၐcy gᐠówny dn50 przy wejᖰciu do budynku
2.2.10. Baterie mieszakowe obsᐠugiwane rᆐcznie, stojၐce, jednouchwytowe
2.2.11. Przy zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe mieszakowe, jednouchwytowe,
stojၐce
2.2.12. Zawory pisuarowe przyciskowe
2.2.13. Pᐠuczki ustᆐpowe typu compakt
2.2.14. W WC przeznaczonym dla niepeᐠnosprawnych wszystkie urzၐdzenia w wykonaniu dla
niepeᐠnosprawnych.
2.2.15. Szafki hydrantowe naᖰcienne i wnᆐkowe z zaworem hydrantowym d=25 i wᆐៀem
póᐠsztywnym
2.2.16. Zawór antyskaៀeniowy za wodomierzem klasy EA
2.2.17. Przejᖰcia przez strefy ppoៀ. uszczelnione masၐ ogniochronnၐ z atestem
2.2.18. Instalacjᆐ wykonaၰ w podejᖰciach do przyborów sanitarnych jako krytၐ w bruzdach.
2.2.19. Przygotowanie ciepᐠej wody do projektowanych przyborów przy pomocy
podgrzewaczy C.W. POMEX o poj. 500l szt.2 zasilanych z ukᐠadu wᆐzᐠa 
2.2.20. Obieg czynnika grzewczego uzyskujemy przy pomocy pompy
obiegowej. Dodatkowo na obiegu C.W. instalacja cyrkulacyjna wymuszona, Sterowanie tymi
pompami uwzglᆐdnione w zastosowanej automatyce COMPIT.
2.2.24. Rozprowadzenie C.W. i cyrkulacji w piwnicy pod stropem z rur nierdzewnych KAN o
poᐠၐczeniach zaciskowych.  W sanitariatach i kuchni instalacja wykonana w caᐠoᖰci jako kryta w
bruzdach.
2.2.25. Instalacjᆐ wody zimnej, ciepᐠej poddaၰ próbie szczelnoᖰci na ciᖰnienie 9 bar.
2.2.26. Wodomierz i zespóᐠ zabezpieczajၐcy
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
2.3.1. Rury PVC ᐠၐczone na uszczelkᆐ. 
2.3.2. Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych
zewnᆐtrznych
2.3.3. Przewody kanalizacji podposadzkowej ukᐠadaၰ na podsypce piaskowej 20 cm, zasypka
15 cm piaskowa.
2.2.4. Przewody tᐠoczne kanalizacji z rur ciᖰnieniowych PE
2.3.5. Rury wywiewne z PVC φ110/φ160
2.3.6. W dolnej czᆐᖰci piony wyposaៀone w rewizje.
2.3.7. W pomieszczeniach bloku ៀywienia kratki ze stali nierdzewnej DN 70
2.3.8. W sanitariatach kratki ᖰciekowe z PVC DN70
2.3.9. Przejᖰcia przez strefy ppoៀ. uszczelnione masၐ ogniochronၐ z atestem
2.3.10. Poziomy kanalizacyjne prowadziၰ czᆐᖰciowo pod posadzkၐ piwni i czᆐᖰciowo pod stropem
piwnic. Czᆐᖰၰ ᖰcieków sanitarnych z parteru i piᆐtra trafi do kanalizacji sanitarnej zewnᆐtrznej
grawitacyjnej natomiast czᆐᖰၰ ᖰcieków z piwnic trafi do przepompowni ᖰcieków. Do przepompowni
ᖰcieków równieៀ trafiၐ poprzez separator tᐠuszczu ᖰcieki z kuchni i zaplecza kuchennego.
2.3.11. Przewody kanalizacyjne obudowane i caᐠoᖰၰ wykonana jako kryta. Rewizje w obrᆐbie
pomieszczeᑀ zaplecza kuchennego wyprowadzaၰ na korytarz lub do pomieszczeᑀ sanitarnych typu
WC
2.3.12. Urzၐdzenia sanitarne.
2.4. Demontaᗀ instalacji wod.-kan.
2.4.1. Demontaៀ istniejၐcych poziomów kanalizacyjnych i studzienek
3. Sprzᆐt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podane w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzᆐt do wykonywania instalacji wod.-kan.



Do wykonania robót instalacji wewnᆐtrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania co najmniej z poniៀszego sprzᆐtu:
do robót montaៀowych zestawem specjalistycznych narzᆐdzi i elektronarzᆐdzi
z uwzglᆐdnieniem najnowszych rozwiၐzaᑀ technicznych, szczególnie w zakresie instalacji
z rur stalowych nierdzewnych, rur PVC, rur i ksztaᐠtek z PP ciᖰn., sprzᆐtu do zagᆐszczania gruntu,
wciၐgarki rᆐczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopów.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Dobór transportu technologicznego naleៀy przeprowadziၰ w uzgodnieniu z Zamawiajၐcym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.
- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostaᐠymi branៀami z uwzglᆐdnieniem
wytycznych dla pozostaᐠych branៀ.
- Do montaៀu przewodów w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-74/H-74200)
korzystaၰ z ᐠၐczników z ៀeliwa ciၐgliwego biaᐠego (PN-76/H-74392), poᐠၐczenia
gwintowane naleៀy uszczelniaၰ przy uៀyciu taᖰmy teflonowej, past uszczelniajၐcych lub
przᆐdzy z konopi. Do poᐠၐczeᑀ przewodów dla wody pitnej nie wolno uៀywaၰ minii lub farb
miniowych. Rury stalowe moៀna ᐠၐczyၰ przy pomocy ᐠၐczników zaciskowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodów naleៀy wykonywaၰ wyᐠၐcznie przy uៀyciu ᐠၐczników,
niedopuszczalne jest giᆐcie rur stalowych ocynkowanych.
- Poᐠၐczenia rur z tworzyw sztucznych naleៀy wykonywaၰ w zaleៀnoᖰci od materiaᐠu poprzez
klejenie, zgrzewanie, za pomocၐ zaciskowych ᐠၐczników mosiᆐៀnych. Przy wykonywaniu
poᐠၐczeᑀ z armaturၐ naleៀy stosowaၰ gwintowane ᐠၐczniki przejᖰciowe. W zaleៀnoᖰci od
rodzaju tworzywa z którego wykonane sၐ rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów
naleៀy wykonywaၰ przy uៀyciu ᐠၐczników lub giᆐcia na zimno lub na gorၐco. Przewody
prowadzone w bruzdach powinny byၰ montowane na wspornikach i uchwytach w sposób
zabezpieczajၐcy je przed zetkniᆐciem ze ᖰciankami bruzd. W miejscach przejᖰcia
przewodów wodociၐgowych przez przegrody budowlane i ᐠawy fundamentowe powinny byၰ
osadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nie moៀe byၰ poᐠၐczenia rur. Na trasie
przewodów ze stali nierdzewnej zgodnie z instrukcjၐ dostarczonၐ przez producenta rur montowaၰ
kompensatory i punkty staᐠe.
- Zmiany wprowadzone do rozwiၐzaᑀ projektowych sၐ moៀliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajၐcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiၐzaᑀ mniej
kosztownych, ale co najmniej równorzᆐdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszyၰ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbᆐdna do oceny
przez Biuro Projektów i Inwestora.
- Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR
zaprojektowanych urzၐdzeᑀ oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
wydanymi przez COBRTI INSTAL, i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-Montaៀowych cz.II - Instalacje sanitarne i przemysᐠowe.
- Przed przystၐpieniem do badaᑀ i uruchomieniem urzၐdzeᑀ naleៀy dokonaၰ przeglၐdu
zamontowanych urzၐdzeᑀ co do zgodnoᖰci z dokumentacjၐ,
- Próbᆐ szczelnoᖰci naleៀy przeprowadziၰ przed zasᐠoniᆐciem bruzd lub kanaᐠów, w których
prowadzone sၐ przewody badanej instalacji. Przed próbၐ naleៀy napeᐠniၰ instalacjᆐ wodၐ
oraz dokᐠadnie odpowietrzyၰ. W przypadku wystၐpienia przecieków podczas
przeprowadzania próby szczelnoᖰci naleៀy je usunၐၰ i ponownie przeprowadziၰ caᐠၐ próbᆐ
od poczၐtku. Po stwierdzeniu szczelnoᖰci naleៀy poddaၰ instalacjᆐ próbie podwyៀszonego
ciᖰnienia.
- Badanie instalacji ciepᐠej wody naleៀy wykonaၰ dwukrotnie: raz napeᐠniajၐc instalacjᆐ wodၐ
zimnၐ, drugi raz wodၐ o temp. 55 C. Podczas drugiej próby naleៀy sprawdziၰ zachowanie
siᆐ wydᐠuៀek, punktów staᐠych i przesuwnych. Próbᆐ szczelnoᖰci na gorၐco przeprowadziၰ
na ciᖰnienie wodociၐgowe.



- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu próby ciᖰnieniowej instalacjᆐ wody
naleៀy przepᐠukaၰ w celu usuniᆐcia zanieczyszczeᑀ montaៀowych. Pᐠukanie naleៀy
przeprowadziၰ przy peᐠnym ciᖰnieniu dyspozycyjnym. Po pᐠukaniu instalacjᆐ napeᐠniၰ
wodၐ filtrowanၐ tak, aby nigdzie nie pozostaᐠy poduszki powietrza.
- Badanie szczelnoᖰci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaၰ nastᆐpujၐcym
warunkom:
a) podejᖰcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ᖰcieków naleៀy sprawdziၰ na
szczelnoᖰၰ w czasie swobodnego przepᐠywu przez nie wody
b) kanalizacyjne przewody odpᐠywowe (poziomy) odprowadzajၐce ᖰcieki sprawdza siᆐ na
szczelnoᖰၰ po napeᐠnieniu wodၐ powyៀej kolana ᐠၐczၐcego pion z poziomem poprzez
oglᆐdziny.
c) przyᐠၐcze kanalizacji i studzienkᆐ poddaၰ próbie na eksfiltracjᆐ zgodnie z normၐ PN-
92/B-10735 i inwentaryzacji.
6. Kontrola jakoᖰci robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiory miᆐdzyoperacyjne.
Odbiorowi miᆐdzyoperacyjnemu podlegajၐ:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnoᖰၰ poᐠၐczeᑀ kanalizacyjnych,
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborów sanitarnych.
8.3. Odbiór czᆐᖰciowy.
- odbiorowi czᆐᖰciowemu naleៀy poddaၰ elementy urzၐdzeᑀ instalacji, których
w wyniku postᆐpu robót, sprawdzenie jest niemoៀliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koᑀcowego,
- kaៀdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czᆐᖰciowego powinien byၰ sporzၐdzony
protokóᐠ i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbiór koᑀcowy.
- przy odbiorze koᑀcowym urzၐdzeᑀ, instalacji i regulacji urzၐdzenia ciepᐠej wody
naleៀy przedᐠoៀyၰ protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych i prób szczelnoᖰci, a takៀe sprawdziၰ
zgodnoᖰၰ stanu istniejၐcego z dokumentacjၐ technicznၐ po uwzglᆐdnieniu
udokumentowanych odstᆐpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunków technicznych
- przy odbiorze urzၐdzenia instalacji kanalizacyjnej naleៀy przedᐠoៀyၰ protokóᐠ
odbiorów czᆐᖰciowych i prób szczelnoᖰci
- w szczególnoᖰci naleៀy skontrolowaၰ
- uៀycie wᐠaᖰciwych materiaᐠów i elementów urzၐdzenia
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania poᐠၐczeᑀ
- jakoᖰၰ zastosowania materiaᐠów uszczelniajၐcych
- wielkoᖰၰ spadków przewodu
- odlegᐠoᖰci przewodów wzglᆐdem siebie i przegród budowlanych
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania odpowietrzników
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania podpór przewodów oraz odlegᐠoᖰci miᆐdzy
podporami
- prawidᐠowoᖰၰ ustawienia wydᐠuៀek armatury
- prawidᐠowoᖰၰ zainstalowania przyborów sanitarnych
- jakoᖰၰ wykonania izolacji cieplnej
- zgodnoᖰၰ wykonania instalacji z dokumentacjၐ technicznၐ



9. Podstawa pᐠatnoᖰci.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST-1 „Wymagania
ogólne”.
Kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci,
wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiၐzane.
10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepᐠej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 - Wodociၐgi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociၐgowych - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpoៀarowa budynków - Przeciwpoៀarowe zaopatrzenie
wodne - Sieၰ wodociၐgowa przeciwpoៀarowa
PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze



F 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331000-6

1. Wstᆐp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania
dotyczၐce wykonania wewnᆐtrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla dobudowy pawilonu
wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum w Zawadach gm. POPÓW 
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania dotyczၐce realizacji
robót:
1. Wentylacji mechanicznej obsᐠugiwanej przez zespoᐠy wentylacyjne dla
poszczególnych grup pomieszczeᑀ w budynku gᐠównym.
2. Wentylacja mechaniczna wywiewna z zastosowaniem wentylatorów kanaᐠowych w
zapleczu kuchennym
1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi normami oraz
przepisami i oznaczajၐ:
- roboty instalacyjne – wszystkie prace instalacyjne zwiၐzane z wykonaniem instalacji
wentylacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej
- wykonawca – osoba lub organizacja wykonujၐca roboty instalacji wentylacji
- wykonanie – wszystkie dziaᐠania przeprowadzone w celu wykonania robót
- procedura – dokument zapewniajၐcy jakoᖰၰ; definiujၐcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moៀe byၰ zastၐpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajၐce dane
opisujၐce przedmiot i wymagania dla okreᖰlonego obiektu lub roboty niezbᆐdne do jego
wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ
z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce
robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne".
2. Materiaᐠy.
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano
w ST-1 „Wymagania ogólne”.



2.2. Instalacja wentylacji.

Lp Nazwa pomieszczenie Kubatur
a
m3

Iloᖰၰ
wymian 
1/h

Iloᖰၰ
powietrza
wentylujၐce
go
m3/h

Realizacja wentylacji

1 Pom. Gosp. 28 Went naturalna
2 catering 48 2 100 Wentylator EDM100 + nawiewnik

EHA755 szt2
3 Magazyn i

dezynfekcja jaj
7 5 35 Nawiewnik okienny EH606

4 Wybijanie jaj 5 9 50 Wentylator EDM80 + kratka w
drzwiach

5 przedsionek 12 Nawiewnik ZLA100
6 Obieralnia i magazyn

warzyw
24 2 50 Wentylator EDM80 + nawiewnik

ZLA100
7 Pom szaf

chᐠodniczych
27 4 100 Wentylator EDM100 + nawieniki

EHA755 szt2
8 Pom intendenta 28 1 30 Wentylator EDM80 + Nawiewnik

okienny EH606
9 korytarz 40,8 Went naturalna
10 Pom gospodarcze 19,8 Went grawitacyjna + kratka w

drzwiach
11 Po socjalne 14 4 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
12 umywalnia 14 4 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
13 Magazyn sprzᆐtu 30 Went grawitacyjna + kratka w

drzwiach
14 Magazyn prod

suchych
16,5 3 40 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
15 Wᆐzeᐠ cieplny 33 1,5 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
16 magazyn 45,3 1 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
17 korytarz 21 Went naturalna
18 magazyn 37 0,8 30 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
19 Magazyn sprzᆐtu 29 1,5 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
20 Umywalnia 25 4 100 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
21 Szatnia 47 4 200 Wentylator SILENT 300PLUS +



kratka w drzwiach
22 hol 45 0,5 30 Nawiewnik okienny EHA606
23 siᐠownia 193 5 1000 KLIMOR OWS szt4
24 szatnia 251 4 1000 AVENTIS HRB10
25 Przedsionek 13 Went naturalna
26 schody 33

PARTER
101 WC D 17 3 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
102 WC M 19 2,5 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
103 schody 48
104 Kuchnia wᐠaᖰciwa 153 17,4 2613 Zgodnie z w/w opisem
105 zmywalnia 22 5 100 Wentylator EDM200 + kratka w

drzwiach
106 wózkownia 16 3 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
107 zmywalnia 16 7 100 Wentylator EDM200 + kratka w

drzwiach
108 jadalnia 87 2 150 KLIMOR OWS + SILENT 300
109 szatnia 66 4 300 KLIMOR OWS + SILENT 300
110 wiatroᐠap 10 Went naturalna
111 kl. schodowa 50
112 hol 50 Went naturalna
113 kl.schodowa 42
114 wc 11 4,5 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
115 Pom gospodarcze 13 Went grawitacyjna + kratka w

drzwiach
116 Gabinet dyrektora 40 2,5 100 Wentylator SILENT100 +

nawiewnik EHA755(szt2)
117 Sala dydaktyczna 198 2 415 KLIMOR OWS szt 2 + SILENT

300 szt2
118 ᐠazienka 31 2,5 70 Wentylator EDM100 + kratka w

drzwiach
119 jadalnia 324 2,5 800 AVENTIS HRB10
120 komunikacja 102 Went naturalna

PIᆀTRO
201 sklepik 42 2 80 Wentylator EDM80 szt2 +

nawiewnik EHA755(szt2)
202 schody 39



203 Sala dydaktyczna 199 2,5 500 Centrala LGH 65RX5-E
204 ᖰwietlica 181 3 540 KLIMOR OWS szt 2 + TH500 szt2
205 hol 146
206 schody 50
207 Pokój nauczycieli 40 2,5 100 Wentylator SILENT100 +

nawiewnik EHA755(szt2)
208 hol 37
209 wc 11 4,5 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
210 Pom gospodarcze 12 4 50 Wentylator EDM80 + kratka w

drzwiach
211 ᐠazienka 31 2,4 70 Wentylator SILENT 100 + kratka

w drzwiach
212 Sala dydaktyczna 197 2 415 KLIMOR OWS szt 2 + SILENT

300 szt2
213 Czytelnia

+wydawanie ksiၐៀek
167 4 600 Centrala LGH 80RX5-E

wywiew poprzez ksiᆐgozbiór, w
ᖰcianie kratki wentylacyjne
200x160 szt 3 

214 ksiᆐgozbiór 139 4 600 Patrz pom 213
215 katalogi 79 1 90 Wentylator SILENT300 +

nawiewnik EHA755(szt2)

2.2.7. Okap nad trzonem kuchennym gazowym i patelniၐ gazowၐ zgodnie z projektem
technologicznym kuchni.
2.2.8. Nawiew poprzez system kanaᐠowy z czerpniၐ, wentylatorem, nagrzewnicၐ, filtrem i kratkami
wentylacyjnymi. Przy wejᖰciu do kuchni zamontowaၰ klapᆐ przeciwpoៀarowၐ BERLINERLUFT
2.2.9. Dla pomieszczeᑀ kuchni kanaᐠy wentylacyjne stalowe nierdzewne. Kanaᐠy obudowaၰ
2.2.10. Doprowadzenie powietrza do okapu kanaᐠem stalowym nierdzewnym 
2.2.11. Wentylacja nawiewna musi pracowaၰ razem z wentylacjၐ wywiewnၐ w danym
pomieszczeniu.
2.2.12. Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach innych niៀ kuchnia o przekroju koᐠowym typ
B/I.
3. Sprzᆐt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podane w ST-1 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej
Do wykonania robót instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca robót powinien
wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania co najmniej z poniៀszego sprzᆐtu:
- do robót montaៀowych zestawem specjalistycznych narzᆐdzi i elektronarzᆐdzi
z uwzglᆐdnieniem najnowszych rozwiၐzaᑀ technicznych.
- do robót montaៀowych system rusztowaᑀ przejezdno-przesuwnych i podnoᖰniki noៀycowe.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Dobór transportu technologicznego naleᗀy przeprowadziၰ w uzgodnieniu z Zamawiajၐcym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Instalacja wentylacji
- Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót



Budowlano-Montaៀowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowiၐzujၐcymi
normami i przepisami, i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montaៀowych cz.II - Instalacje sanitarne i przemysᐠowe.
- Przewody i ksztaᐠtki prostokၐtne wykonaၰ zgodnie z BN-88/8865-04 o poᐠၐczeniach
koᐠnierzowych z blachy ocynkowanej.
- W kanaᐠach o szerokoᖰci powyៀej 500mm zamontowaၰ wsporniki usztywniajၐce oraz
wykonaၰ wzmocnienia powierzchni kanaᐠu nawiewnego i wywiewnego.
- Przewody wentylacyjne podwieszaၰ do stropów za pomocၐ typowych zawiesi i podciၐgów.
- Wszystkie kolana wentylacyjne wykonaၰ z ᐠopatkami kierujၐcymi.
- Przed przystၐpieniem do badaᑀ i uruchomieniem urzၐdzeᑀ naleៀy dokonaၰ przeglၐdu
zamontowanych urzၐdzeᑀ co do zgodnoᖰci z dokumentacjၐ,
• W czasie próbnego ruchu urzၐdzeᑀ naleៀy wykonaၰ regulacje i pomiary urzၐdzeᑀ.
• Po zakoᑀczeniu ruchu próbnego naleៀy wykonaၰ sprawozdanie z pomiarów i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnoᖰci urzၐdzeᑀ. Zamawiajၐcy dokonuje weryfikacji
sprawozdania
• Zmiany wprowadzone do rozwiၐzaᑀ projektowych sၐ moៀliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji projektanta i Zamawiajၐcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiၐzaᑀ
mniej kosztownych, ale co najmniej równorzᆐdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyၰ kompletna informacja: rysunki,
obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbᆐdna
do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora.
• 6. Kontrola jakoᖰci robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiory miᆐdzyoperacyjne.
Odbiorowi miᆐdzyoperacyjnemu podlegajၐ nastᆐpujၐce elementy robót:
- odcinki kanaᐠów dla których wymagana jest próba szczelnoᖰci, w zakresie podanym
w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiajၐcym
- konstrukcji wsporczej, otworów i bruzd,
- przy odbiorze urzၐdzeᑀ i elementów od producenta: oglᆐdziny zewnᆐtrzne, wymiary,
kompletnoᖰၰ, sztywnoᖰၰ konstrukcji, dziaᐠanie mechanizmów, wzrokowo szczelnoᖰၰ
poᐠၐczeᑀ
- odbiór techniczny urzၐdzeᑀ wentylacyjnych nastၐpi po zakoᑀczeniu montaៀu
i przeprowadzeniu prób. Ma on na celu stwierdzenie, czy urzၐdzenia i instalacja nadajၐ siᆐ
do eksploatacji i osiၐgajၐ zakᐠadane parametry.
9. Podstawa pᐠatnoᖰci.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST „Wymagania
ogólne”.
Kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci,
wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiၐzane.
10.1. Normy.
PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelnoᖰၰ. Wymagania
i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzၐdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
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1. Wstᆐp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania
dotyczၐce wykonania wᆐzᐠa cieplnego dla dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do budynku
gimnazjum w Zawadach gm. POPÓW 
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania dotyczၐce realizacji
robót zwiၐzanych z wykonaniem wᆐzᐠa cieplnego. Wᆐzeᐠ bᆐdzie zasilany w ciepᐠo z istniejၐcej
kotᐠowni olejowej
1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi normami oraz
przepisami i oznaczajၐ:
• roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiၐzane z wykonaniem kotᐠowni
gazowej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujၐca roboty budowlane,
• wykonanie - wszystkie dziaᐠania przeprowadzane w celu wykonania robót,
• procedura - dokument zapewniajၐcy jakoᖰၰ; definiujၐcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moៀe byၰ zastၐpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
• ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajၐce dane
opisujၐce przedmiot i wymagania dla okreᖰlonego obiektu lub roboty oraz niezbᆐdne do
jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ
z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce
robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne".
2. Materiaᐠy.
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano
w ST„Wymagania ogólne”.
2.2. Wᆐzeᐠ cieplny
2.2.1 Wᆐzeᐠ cieplny  sᐠuៀyၰ  bᆐdzie  do  celów  grzewczych  instalacji  c.o. , c.w.u. i wentylacji. Na
pokrycie  zapotrzebowania  na  ciepᐠo i wentylacjᆐ wynoszၐce 154,17kW  przyjᆐto  funkcjonowanie
jednego nowego obiegu grzewczego w kotᐠowni olejowej. Czynnik grzewczy o temperaturze
75/55C dostarczany jest do wᆐzᐠa cieplnego poprzez przyᐠၐcze c.o. dn65stal wykonanego z rur
preizolowanych Miᆐdzyrzecz. W wᆐហle cieplnym dostarczone ciepᐠo kierowane jest na rozdzielacz
z obiegiem c.o. i c.w.u. oraz na wymiennik pᐠytowy SeCeSpol typ LC110-72-2 (0206-0295), który
funkcjonowaᐠ bᆐdzie na potrzeby wentylacji. Czynnikiem grzewczym w instalacji c.o. jest woda.
Naleៀy ustawiၰ na obiegu grzewczym c.o. z mieszaczem parametry zasilania 70/50C. Natomiast
czynnikiem grzewczym dla potrzeb wentylacji jest glikol propylenowy o stᆐៀeniu 30%  równieៀ o
parametrach zasilania i powrotu 70/50 C .  
Praca  wᆐzᐠa cieplnego w  oparciu o  sterowanie pogodowe  typu  COMPIT R322 dla obiegu c.o. i
c.w.u. oraz R315.07 z czujnikiem kanaᐠowym temperatury nawiewu umieszczonego w kanale
nawiewnym w pomieszczeniu kuchni. Rozprowadzenie czynnika grzewczego w instalacji c.o. i
wentylacji nastၐpi poprzez wykorzystanie pomp obiegowych /ozn. PO1; PO2;/, którymi sၐ pompy
WILO z elektronicznၐ regulacjၐ wydajnoᖰci. Wᆐzeᐠ bᆐdzie realizowaᐠ produkcjᆐ ciepᐠej wody
uៀytkowej z jej priorytetem, przy czym w momencie zapotrzebowania na c.w.u. chwilowo
odᐠၐczony zostanie tylko ukᐠad c.o.. Ukᐠad zasilania wentylacji pracuje niezaleៀnie. Do



pomieszczenia wᆐzᐠa 
2.2.2. Wᆐzeᐠ w czᆐᖰci za wymiennikiem pᐠytowym musi posiadaၰ zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnego ciᖰnienia 0,3MPa i temperatury 80C - naczynie przeponowe,
zawór bezpieczeᑀstwa .
2.2.3. Kotᐠownia pracowaၰ bᆐdzie w sezonie grzewczym zasilajၐc instalacjᆐ C.O., c..w.u
, oraz wentylacjᆐ mechanicznၐ. 
2.2.4. wᆐzeᐠ cieplny pracowaၰ bᆐdzie jako ukᐠad wodny z obiegiem wymuszonym z rozdziaᐠem
dolny dla parteru i piᆐtra oraz rozdziaᐠem górnym dla piwnic.
2.2.5. Przy przejᖰciu przewodami przez przegrody budowlane (ᖰciany, stropy) naleៀy
stosowaၰ tuleje ochronne o ᖰrednicy o 2 dymensje wiᆐkszej od ᖰrednicy przewodu. Wolnၐ
przestrzeᑀ miᆐdzy tulejၐ ochronnၐ a rurၐ przewodowၐ wypeᐠniၰ materiaᐠem elastycznym nie
powodujၐcym korozji rur. Tuleja winna wystawaၰ po 3cm z kaៀdej strony przegrody.
2.2.6. Przed oddaniem instalacji do uៀytku naleៀy wykonaၰ próbᆐ szczelnoᖰci na ciᖰnienie
0,3MPa.
2.2.7. Naczynie wzbiorcze systemu zamkniᆐtego REFLEX typ N140 3 bar.
2.2.8. Zawór bezpieczeᑀstwa 1” FLAMCO PRESCOR 3 bar
2.2.9. Pompa obiegowa C.O. grzejniki STRATOS 30/1-7 WILO;
2.2.10. Pompa obiegu czynnika grzewczego c.w.u np..typ TOP S 30/4 WILO;
2.2.11. Pompa obiegu czynnika grzewczego wentylacji np..typ Stratos 30/1-10 WILO;
2.2.12. Pompa cyrkulacyjna c.w. np..typ Z20/5;
2.2.13. Wymiennik SECESPOL LC 110-72-2
2.2.14 Zawór mieszajၐcy trójdrogowy  DR40GMLA z siᐠownikiem VMM20
2.2.15 Zawór mieszajၐcy trójdrogowy  DR32GMLA z siᐠownikiem VMM20
2.2.14 pozostaᐠe elementy;
- filtr siatkowy ;
- zawór antyskaៀeniowy klasy.BA ;
- zawór odcinajၐcy mufowy do wody zimnej 
- zawór odcinajၐcy mufowy do wody ciepᐠej ;
- zawór zwrotny mufowy ;
- zawór kulowy mufowy ze zᐠၐczkၐ do wᆐៀa dn15;
- manometr tarczowy M-100R (0-0,4MPa) z kurkiem Ag528;
- hydrometr tarczowy 0-0,25MPa;
- termometr bimetaliczny 0-100C;
- zawór bezpieczeᑀstwa SYR typ 2115 dn20;
- rurociၐgi z rur stalowych instalacyjnych o poᐠၐczeniach spawanych dn65, dn50, dn40, dn32,
dn25, dn15, dn10;
2.2.19. Farba ftalowo-silikonowa np..Cekor R o symbolu KTM 1313 1213 531 XX dla
urzၐdzeᑀ i rurociၐgów z rur stalowych,
2.2.20. Farba poliwinylowo-akrylowa np..Wiktor-2 (emalia) o symbolu KTM:1317 76910X
XXX dla rurociၐgów z rur stalowych ocynkowanych.
2.2.21. Izolacja cieplna rurociၐgów zgodnie z PN-B-02421:2000: - izolacja termiczna
systemowa – pianka polietylenowa o równomiernej strukturze zamkniᆐtokomórkowej
montowana przy uៀyciu kleju, gruboᖰၰ izolacji 30 mm
2.3. Demontaៀ .
2.3.1 Brak elementów do demontaៀu
3. Sprzᆐt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podane w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania wᆐzᐠa
Do wykonania robót instalacji wᆐzᐠa Wykonawca robót powinien wykazaၰ siᆐ
moៀliwoᖰciၐ korzystania co najmniej z poniៀszego sprzᆐtu:
• do robót montaៀowych zestawem specjalistycznych narzᆐdzi i elektronarzᆐdzi
z uwzglᆐdnieniem najnowszych rozwiၐzaᑀ technicznych.
• Do robót montaៀowych i izolacyjnych system rusztowaᑀ przejezdno-przesuwnych.
• do montaៀu naczynia przeponowego i zasobników samochód skrzyniowy o noᖰnoᖰci min. 2,5 t +



wózek widᐠowy 
• 4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Dobór transportu technologicznego naleៀy przeprowadziၰ w uzgodnieniu z Zamawiajၐcym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Wᆐzeᐠ cieplny
• Wykonywanie robót w ᖰcisᐠej synchronizacji z pozostaᐠymi branៀami z uwzglᆐdnieniem
wytycznych pozostaᐠych branៀ dla pomieszczenia kotᐠowni.
• Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
instalacji grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaៀowych cz.II - Instalacje sanitarne i
przemysᐠowe.
• Przed przystၐpieniem do badaᑀ i uruchomieniem urzၐdzeᑀ naleៀy dokonaၰ przeglၐdu
zamontowanych urzၐdzeᑀ co do zgodnoᖰci z dokumentacjၐ,
• W czasie próbnego ruchu urzၐdzeᑀ naleៀy wykonaၰ regulacjᆐ i pomiary,
• Po zakoᑀczeniu ruchu próbnego naleៀy wykonaၰ sprawozdanie z pomiarów i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnoᖰci urzၐdzeᑀ. Zamawiajၐcy dokonuje weryfikacji
sprawozdania,
• Urzၐdzenia dla projektowanej kotᐠowni powinny byၰ zamontowane zgodnie
z instrukcjami fabrycznymi producenta.
• Roboty instalacyjne w wᆐហle z zakresu energetyki powinny byၰ wykonane przez
przedsiᆐbiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami i normami.
• Rurociၐgi z rur stalowych czarnych naleៀy ᐠၐczyၰ ze sobၐ poprzez spawanie. Jako ᐠuki
naleៀy stosowaၰ kolana „hamburskie”
• Spawanie doczoᐠowe powinno odpowiadaၰ normie PN-69/M-69019,
• Rurociၐgi z rur stalowych ocynkowanych naleៀy ᐠၐczyၰ poprzez ᐠၐczniki ៀeliwne
ocynkowane lub zᐠၐczki mosiᆐៀne
• Dla instalacji wody grzewczej naleៀy wykonaၰ próbᆐ na ciᖰnienie 0,6 MPa
• Uruchomienie instalacji powinno byၰ przeprowadzone na zimno i na gorၐco
z uwzglᆐdnieniem wymagaᑀ odnoᖰnie ciᖰnieᑀ.
• Oznakowanie pᐠaszcza izolacji wg PN-70/N-01270,
• Znakowanie opaskowe rurociၐgów wykonaၰ za pomocၐ opasek dwubarwnych,
• Znaki kierunku przepᐠywu czynnika
• Znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciᖰnienie)
• Zmiany wprowadzone do rozwiၐzaᑀ projektowych sၐ moៀliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajၐcego i Biura Projektowego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwiၐzaᑀ mniej kosztownych, ale co najmniej równorzᆐdnych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyၰ
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy – niezbᆐdna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora.
• Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ zgodnie z projektem wykonawczym technologii kotᐠowni gazowej,
DTR zaprojektowanych urzၐdzeᑀ oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Grzewczych – COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z maja 2003 r.”
• 6. Kontrola jakoᖰci robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiory miᆐdzyoperacyjne.
Badania urzၐdzeᑀ w wᆐហle polegajၐ na:



• Sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonania i zastosowania materiaᐠów z dokumentacjၐ technicznၐ,
• Sprawdzeniu szczelnoᖰci urzၐdzeᑀ wᆐzᐠa,
• Sprawdzeniu czy wymiennik, zasobniki, inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura
automatycznej regulacji lub automatycznego sterowania oraz aparatura automatyczna
ciၐgᐠej rejestracji sၐ wyposaៀone w tablice znamionowe,
• Sprawdzeniu zgodnoᖰci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji
technicznej,
• Sprawdzeniu czy zawory bezpieczeᑀstwa reagujၐ prawidᐠowo na przekroczenie
ustalonego ciᖰnienia,
• Sprawdzeniu czy aparatura automatycznej regulacji speᐠnia swoje zadanie.
Sprawdzenie szczelnoᖰci urzၐdzenia kotᐠowni naleៀy przeprowadziၰ przy zamkniᆐtych
i zaᖰlepionych gᐠównych zaworach odcinajၐcych wᆐzeᐠ od sieci cieplnej i od wᐠaᖰciwego
urzၐdzenia centralnego ogrzewania,
Sprawdzenie zgodnoᖰci przepᐠywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami
dokumentacji technicznej naleៀy przeprowadziၰ po próbie szczelnoᖰci i powtórnym
poᐠၐczeniu kotᐠów z wewnᆐtrznၐ instalacjၐ centralnego ogrzewania.
Sprawdzenie wyregulowania zaworów bezpieczeᑀstwa polega na powodowaniu wzrostu
ciᖰnienia przepᐠywajၐcego czynnika grzejnego lub wody pitnej ponad ustalone dla kaៀdego
zaworu ciᖰnienie i obserwacje manometrów zwiၐzanych z odnoᖰnym zaworem
bezpieczeᑀstwa.
Sprawdzenie ukᐠadu automatycznej regulacji temperatury ciepᐠej wody polega na sprawdzeniu
czy z chwilၐ osiၐgniᆐcia granicznej temperatury ciepᐠej wody nastᆐpuje automatyczne
ograniczenie lub zamkniᆐcie przepᐠywu czynnika grzejnego przez wymiennik.
Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci dziaᐠania urzၐdzeᑀ automatyki regulacji kotᐠowni na potrzeby
centralnego ogrzewania moៀe odbywaၰ siᆐ tylko w okresie ogrzewczym i powinno byၰ
przeprowadzone przy odbiorze urzၐdzenia centralnego ogrzewania w okresie ogrzewczym.
Ze sprawdzenia prawidᐠowego dziaᐠania armatury automatycznej regulacji naleៀy spisaၰ
odpowiedni protokóᐠ.
Odbiór robót polega na :
• sprawdzeniu jakoᖰci uៀytych materiaᐠów oraz urzၐdzeᑀ do montaៀu,
• sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badaᑀ i pomiarów,
• sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
8.3. Odbiór czᆐᖰciowy.
a) odbiorowi czᆐᖰciowemu naleៀy poddaၰ elementy urzၐdzeᑀ instalacji, których
w wyniku postᆐpu robót, sprawdzenie jest niemoៀliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koᑀcowego,
b) kaៀdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czᆐᖰciowego powinien byၰ sporzၐdzony
protokóᐠ i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbiór koᑀcowy.
a) przy odbiorze koᑀcowym urzၐdzeᑀ, instalacji i regulacji urzၐdzenia ciepᐠej wody
naleៀy przedᐠoៀyၰ protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych i prób szczelnoᖰci, a takៀe
sprawdziၰ zgodnoᖰၰ stanu istniejၐcego z dokumentacjၐ technicznၐ po uwzglᆐdnieniu
udokumentowanych odstᆐpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunków technicznych
b) przy odbiorze urzၐdzenia instalacji c.o. i c.t. naleៀy przedᐠoៀyၰ protokóᐠ odbiorów
czᆐᖰciowych i prób szczelnoᖰci
c) w szczególnoᖰci naleៀy skontrolowaၰ
- uៀycie wᐠaᖰciwych materiaᐠów i elementów urzၐdzenia
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania poᐠၐczeᑀ
- jakoᖰၰ zastosowania materiaᐠów uszczelniajၐcych
- wielkoᖰၰ spadków przewodu
- odlegᐠoᖰci przewodów wzglᆐdem siebie i przegród budowlanych
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania odpowietrzników



- prawidᐠowoᖰၰ wykonania podpór przewodów oraz odlegᐠoᖰci miᆐdzy
podporami
- prawidᐠowoᖰၰ przeprowadzenia wstᆐpnej regulacji
- jakoᖰၰ- wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodnoᖰၰ wykonania instalacji z dokumentacjၐ technicznၐ
9. Podstawa pᐠatnoᖰci.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST „Wymagania
ogólne”.
Kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci,
wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiၐzane.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na gorၐco ᐠၐczone przez spawanie
PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowane o wzmocnionej powᐠoce
ocynkowania typu TWT-2
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczၐce jakoᖰci
wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych



F 01.05.00 WEWNᆀTRZNA INSTALACJA GAZU
CPV 45333000-0, 45231000-5
1. Wstᆐp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania
dotyczၐce wykonania wewnᆐtrznej instalacji gazu dla dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do
budynku gimnazjum w Zawadach gm. POPÓW 
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania dotyczၐce realizacji
robót zwiၐzanych z wykonaniem:
1 Instalacji gazowej z uៀyciem gazu pᐠynnego - propan. Instalacja doprowadza gaz (po
zredukowaniu ciᖰnienia) do nastᆐpujၐcych przyborów:
- kuchnia gazowa;
- patelnia gazowa
2 przyᐠၐcze gazowe ze zbiornika gazu pᐠynnego do budynku;
1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi normami oraz
przepisami i oznaczajၐ:
• roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiၐzane z wykonaniem instalacji
wodno - kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujၐca roboty budowlane,
• wykonanie - wszystkie dziaᐠania przeprowadzane w celu wykonania robót,
• procedura - dokument zapewniajၐcy jakoᖰၰ; definiujၐcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moៀe byၰ zastၐpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
• ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajၐce dane
opisujၐce przedmiot i wymagania dla okreᖰlonego obiektu lub roboty oraz niezbᆐdne do
jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ
z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce
robót podano w ST-1. „Wymagania ogólne".
2. Materiaᐠy.
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano
w ST-1 „Wymagania ogólne”.
2.2. Wewnᆐtrzna instalacja gazu.
2.2.1. Rury stalowe czarne bez szwu ᐠၐczone przez spawanie wg PN-80/H-74219
2.2.2. Kurki gazowe przelotowe dn15, kurki odcinajၐce ၰwierၰobrotowe 0,4MPa, reduktor
2.2.3. Detektory gazu dwudrogowe np..typ DEX-15 przeznaczonym do wykrywania i sygnalizacji
gazów wybuchowych (propan-butan),  urzၐdzenia muszၐ posiadaၰ wymagane atesty kalibracyjne;
2.2.4. Przejᖰcia gazoszczelne
2.2.5. Instalacja gazowa zasilana ze zbiornika V=4850l, zlokalizowanego na dziaᐠce;
2.2.6. Na podejᖰciach do aparatów gazowych na wysokoᖰci okoᐠo 0,7m od posadzki kurki
odcinajၐce ၰwierၰobrotowe;
2.2.7. Aparaty ᐠၐczyၰ na tzw. Poᐠၐczenia rozᐠၐczne umoៀliwiajၐce swobodne odᐠၐczenie
urzၐdzenia;



2.2.8. Przewody ukᐠadaၰ po wierzchu ᖰcian zachowujၐc odlegᐠoᖰၰ 2cm od tynku;
2.2.9. Przy skrzyៀowaniu przewodu gazowego z innymi przewodami naleៀy zachowaၰ
odlegᐠoᖰၰ min. 10cm, prowadzၐc przewody gazowe poniៀej innych przewodów.
2.2.10. Próbᆐ szczelnoᖰci instalacji wykonywaၰ pod ciᖰnieniem 0,5bar przez 30 minut;
2.2.11. Instalacjᆐ po zmontowaniu i odebraniu próby ciᖰnieniowej zewnᆐtrzne powierzchnie
rur (po odrdzewieniu) pomalowaၰ farbami olejnymi
3. Sprzᆐt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podane w ST-1 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania przyᐠၐcza gazu niskoprᆐៀnego i wewnᆐtrznej instalacji gazu
Do wykonania powyៀszych prac Wykonawca robót powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ
korzystania co najmniej z poniៀszego sprzᆐtu:
• do robót montaៀowych zestawem specjalistycznych narzᆐdzi i elektronarzᆐdzi
z uwzglᆐdnieniem najnowszych rozwiၐzaᑀ technicznych
• koparek podsiᆐbiernych
• spycharek koᐠowych lub gၐsienicowych
• sprzᆐtu do zagᆐszczania gruntu
• zgrzewarki do rur PE
• samochody samowyᐠadowcze
• pompy do odwodnienia wykopów
• do robót montaៀowych i izolacyjnych system rusztowaᑀ przejezdno-przesuwnych
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
Dobór transportu technologicznego naleៀy przeprowadziၰ w uzgodnieniu z Zamawiajၐcym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
5.2. Przyᐠၐcze gazu niskoprᆐៀnego
• wykonywanie robót w ᖰcisᐠej synchronizacji z pozostaᐠymi branៀami z uwzglᆐdnieniem
wytycznych pozostaᐠych branៀ
• roboty ziemne pod projektowane przyᐠၐcze wykonaၰ mechanicznie z uwzglᆐdnieniem
robót rᆐcznych w zbliៀeniu do projektowanego przyᐠၐcza c.o. Wykopy zabezpieczyၰ przed
napᐠywem wód powierzchniowych. Rury ukᐠadaၰ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Piasek
uៀyty do podsypki i zasypki nie powinien zawieraၰ gliny i mieၰ wymiary ziaren 0-0,8mm,
w tym max. do 50% ziaren ma mieၰ ᖰrednicᆐ poniៀej 0,5mm. Wokóᐠ rur i nad nimi, na
gruboᖰci 10cm naleៀy starannie ubiၰ piasek rᆐcznie, a nastᆐpnie przy uៀyciu wibratora
z ciᖰnieniem dynamicznym mniejszym od 100kPa. Na wierzchu zasypki nad kaៀdၐ z rur
uᐠoៀyၰ taᖰmᆐ znakujၐcၐ w kolorze ៀóᐠtym. Wykonawstwo robót ziemnych powinno
odpowiadaၰ warunkom okreᖰlonym w PN-68/B-06050 i PN-83/8836-02. Po caᐠkowitym
wykonaniu montaៀu wykonaၰ próbᆐ szczelnoᖰci sieci na ciᖰnienie 1,6MPa. Przed
przystၐpieniem do badaᑀ i uruchomieniem urzၐdzeᑀ naleៀy dokonaၰ przeglၐdu
zamontowanych urzၐdzeᑀ co do zgodnoᖰci z dokumentacjၐ
• pod drogၐ wjazdowၐ przewód prowadziၰ w rurze osᐠonowej
• Zmiany wprowadzone do rozwiၐzaᑀ projektowych sၐ moៀliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajၐcego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiၐzaᑀ mniej kosztownych, ale co najmniej równorzᆐdnych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyၰ kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy –
niezbᆐdna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora.
• Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz z obowiၐzujၐcymi normami i przepisami
5.2. Wewnᆐtrzna instalacja gazu
• Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz z obowiၐzujၐcymi normami i przepisami, i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaៀowych cz.II -



Instalacje sanitarne i przemysᐠowe.
• Przed przystၐpieniem do badaᑀ i uruchomieniem urzၐdzeᑀ naleៀy dokonaၰ przeglၐdu
zamontowanych urzၐdzeᑀ gazowych do zgodnoᖰci z dokumentacjၐ,
• Badanie szczelnoᖰci naleៀy przeprowadziၰ przed pomalowaniem elementów instalacji
• Zmiany wprowadzone do rozwiၐzaᑀ projektowych sၐ moៀliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajၐcego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiၐzaᑀ mniej kosztownych, ale co najmniej równorzᆐdnych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyၰ kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy –
niezbᆐdna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora.
6. Kontrola jakoᖰci robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór przyᐠၐcza gazu niskoprᆐៀnego.
Przed przekazaniem robót naleៀy przeprowadziၰ kontrolᆐ technicznၐ, próby szczelnoᖰci,
Kontrola techniczna obejmuje:
• sprawdzenie jakoᖰci materiaᐠów i urzၐdzeᑀ uៀytych do budowy przyᐠၐcza gazu
• sprawdzenie zgodnoᖰci uᐠoៀonego przyᐠၐcza z projektem
• sprawdzenie jakoᖰci wykonanych robót i ich zgodnoᖰci z warunkami technicznymi
• sprawdzenie szczelnoᖰci przyᐠၐcza
• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedᐠoៀonych przez Wykonawcᆐ
• sprawdzenie usuniᆐcia wszystkich wykrytych wad
8.3. Wewnᆐtrzna instalacja gazu:
Przed przekazaniem robót naleៀy przeprowadziၰ kontrolᆐ technicznၐ, próby szczelnoᖰci,
Odbiór czᆐᖰciowy:
a) odbiorowi czᆐᖰciowemu naleៀy poddaၰ elementy urzၐdzeᑀ instalacji, których
w wyniku postᆐpu robót, sprawdzenie jest niemoៀliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koᑀcowego,
b) kaៀdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czᆐᖰciowego powinien byၰ sporzၐdzony
protokóᐠ i dokonany zapis w dzienniku budowy
Odbiór koᑀcowy:
a) przy odbiorze koᑀcowym urzၐdzeᑀ, instalacji naleៀy przedᐠoៀyၰ protokoᐠy odbiorów
czᆐᖰciowych i prób szczelnoᖰci, a takៀe sprawdziၰ zgodnoᖰၰ stanu istniejၐcego
z dokumentacjၐ technicznၐ po uwzglᆐdnieniu udokumentowanych odstᆐpstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków
technicznych
b) w szczególnoᖰci naleៀy skontrolowaၰ
- uៀycie wᐠaᖰciwych materiaᐠów i elementów urzၐdzenia
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania poᐠၐczeᑀ
- jakoᖰၰ zastosowania materiaᐠów uszczelniajၐcych
- wielkoᖰၰ spadków przewodu
- odlegᐠoᖰci przewodów wzglᆐdem siebie i przegród budowlanych
- jakoᖰၰ wykonania izolacji antykorozyjnej
- zgodnoᖰၰ wykonania instalacji z dokumentacjၐ technicznၐ
9. Podstawa pᐠatnoᖰci.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST „Wymagania
ogólne”.
Kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci,
wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.



10. Przepisy zwiၐzane.
10.1. Normy.
PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagaᑀ A
o poᐠၐczeniach spawanych elektrycznie
PN-91/M-34501 Gazociၐgi i instalacje gazownicze. Skrzyៀowania gazociၐgów
z przeszkodami terenowymi. Wymagania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
ZN-G-3001/2001 Gazociၐgi – oznakowanie trasy gazociၐgu – wymagania ogólne
ZN-G-3002/2001 Gazociၐgi – taᖰmy ostrzegawcze i lokalizacyjne – wymagania i badania
ZN-G-3003/2001 Gazociၐgi – sᐠupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe-wymagania
i badania
ZN-G-3004/2001 Gazociၐgi – tablice orientacyjne – wymagania i badania
PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na gorၐco ᐠၐczone przez spawanie



F 01.06.00 PRZYᐐ၀CZE GAZU Z PUNKTEM REDUKCYJNYM
CPV 45333000-0, 45231000-5
1. Wstᆐp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania
dotyczၐce wykonania przyᐠၐcza gazu z punktem redykcyjnym cieplnego dla dobudowy pawilonu
wielofunkcyjnego do budynku gimnazjum w Zawadach gm. POPÓW 
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania dotyczၐce realizacji
robót zwiၐzanych z wykonaniem:
• Przyᐠၐcze gazowe gazu pᐠynnego do budynku ze zbiornika (dᐠugoᖰၰ przyᐠၐcza gazowego
17,5m);
• Montaᗀ zbiornika na gaz pᐠynny;
1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi normami oraz
przepisami i oznaczajၐ:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiၐzane z wykonaniem przyᐠၐcza gazu
ᖰrednioprᆐៀnego z punktem redukcyjno - pomiarowym zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujၐca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziaᐠania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniajၐcy jakoᖰၰ; definiujၐcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moៀe byၰ zastၐpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajၐce dane
opisujၐce przedmiot i wymagania dla okreᖰlonego obiektu lub roboty oraz niezbᆐdne do
jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ
z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz uzgodnieniami.
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST „Wymagania ogólne".
2. Materiaᐠy.
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano
w ST-1 „Wymagania ogólne”.
2.2. Przyᐠၐcze gazu ᖰrednioprᆐៀnego wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym.
2.2.1. Przyᐠၐcze dotyczy zasilania w pᐠynny gaz z naziemnego zbiornika gazu (propanu)
pojemnoᖰci 4850l. Przyᐠၐcze dn20stal z rur czarnych bez szwu lub dn25/3.0 z rur polietylenowych
PE-80 typoszereg SDR-11, ᐠၐczonych przy pomocy zgrzewania. 
2.2.2. Przejᖰcie gazociၐgu stalowego Dn20 na gazociၐg z rur PE-80 dn25/3.0 przy pomocy
poᐠၐczenia PE/stal.
2.2.3. Rury ukᐠadaၰ w wykopie wၐskoprzestrzennym, dno kanaᐠu powinno byၰ dokᐠadnie
oczyszczone z kamieni. Pod gazociၐg winna byၰ wykonana podsypka piaskowa gruboᖰci
15cm i zasypka na wysokoᖰၰ 20cm ponad wierzch rury równieៀ z piasku. Pozostaᐠa czᆐᖰၰ
wykopu zasypana gruntem rodzimym ubitym warstwami o gruboᖰci 30cm. Dla oznakowania
gazociၐgu w gruncie naleៀy nad nim w odlegᐠoᖰci 0,4m uᐠoៀyၰ siatkᆐ znakujၐcၐ z tzw.
Sztucznego koloru ៀóᐠtego o szerokoᖰci 0,4m i drutem sygnalizacyjnym Cu o przekroju
1,5mm2 w izolacji np..DY. Trasa uᐠoៀonego przyᐠၐcza winna byၰ w sposób widoczny
oznakowana zgodnie z BN-80/8975-0202.
2.2.4. Na trasie przyᐠၐcza gazowego wystᆐpujၐ skrzyៀowania z istniejၐcym przyᐠၐczem
wodociၐgowym i projektowanym kanaᐠem sanitarnym. Ze wzglᆐdu na niezachowanie
minimalnych odlegᐠoᖰci podstawowych od projektowanego gazociၐgu naleៀy na



skrzyៀowaniu z przyᐠၐczem c.o. rurᆐ ochronnၐ dn65 stalowၐ z uszczelnieniem jej koᑀców
materiaᐠem elastycznym nie powodujၐcym korozji.
2.2.5. Wszystkie zᐠၐcza przejᖰciowe stal/PE winny posiadaၰ atest IGNiG. Zᐠၐcze naleៀy
wykonaၰ taᖰmami izolacyjnymi PE posiadajၐcymi atesty IGNiG.
2.2.7. Rury opuszczone do wykopu powinny na caᐠej dᐠugoᖰci spoczywaၰ na dnie. Gᐠᆐbokoᖰၰ
uᐠoៀenia, stan izolacji, powinny byၰ szczególnie sprawdzone przed przystၐpieniem do
zasypki. Odcinki gazociၐgu wykonane z PE ukᐠadaၰ w wykopie wstᆐgowo w celu
umoៀliwienia termicznej kompresji liniowej. Zasypka moៀe wystၐpiၰ po odbiorze
wykonanego przyᐠၐcza przez przedstawiciela dostawcy gazu oraz sporzၐdzeniem
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkᆐ wykonawstwa geodezyjnego. Gazociၐg
naleៀy zasypaၰ 20cm warstwၐ piasku. Pozostaᐠe warstwy zasypaၰ ziemiၐ bez bryᐠ i kamieni
ubijajၐc (zagᆐszczajၐc) kaៀdၐ z nich.
2.2.8. Próby przyᐠၐcza obejmujၐ:
- kontrolᆐ wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem;
- kontrolᆐ wszystkich spoin zgrzewanych elektrozᐠၐczkami;
- próbᆐ szczelnoᖰci rur przewodowych
2.2.9. Poᐠၐczenia spawane zᐠၐcza stal/PE na czas sprawdzenia nie powinny byၰ izolowane, a
koᑀce odcinka stalowego zaᖰlepione dennicami. Ciᖰnienie próbne wykonaၰ gazem obojᆐtnym
(powietrze) o ciᖰnieniu 0,6MPa w czasie minimum 24 godziny. Gazociၐg naleៀy uznaၰ za
wytrzymaᐠy i szczelny, jeៀeli podczas próby nie zostanၐ stwierdzone nieszczelnoᖰci, pᆐkniᆐcia
lub odksztaᐠcenia. Nie dopuszcza siᆐ spadku ciᖰnienia. W przypadku negatywnego wyniku próby,
wykryte nieszczelnoᖰci, pᆐkniᆐcia i odksztaᐠcenia naleៀy usunၐၰ a próbᆐ powtórzyၰ. Próbᆐ
wytrzymaᐠoᖰci i szczelnoᖰci prowadziၰ naleៀy komisyjnie w obecnoᖰci przedstawicieli
wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Z przeprowadzonych prób naleៀy sporzၐdziၰ protokóᐠ
i zaᐠၐczyၰ diagram.
2.2.10. Prace przy przyᐠၐczu i zbiorniku podziemnym naleៀy zleciၰ uprawnionemu dostawcy
gazu pᐠynnego z którym naleៀy spisaၰ umowᆐ na dostawᆐ gazu, dzierៀawᆐ zbiornika oraz
eksploatacjᆐ. Dostawca gazu pᐠynnego w ramach umowy sporzၐdzi projekt wykonawczy,
dokona niezbᆐdnych uzgodnieᑀ a takៀe wykona przyᐠၐcze wraz z instalacjၐ zbiornika.
2.2.11. Wszelkie prace przy instalacji gazu pᐠynnego muszၐ posiadaၰ konieczne uzgodnienia i
certyfikaty, a takៀe potrzebne próby szczelnoᖰci sporzၐdzone w obecnoᖰci wymaganych sᐠuៀb.
2.2.12. Rury PE SDR 11 TYP 80 dn25/3.0
2.2.13. Rury stalowe DN20 mm bez szwu – rury o klasie wymagaᑀ A, izolowane;
2.2.14. Przejᖰcie PE/stal
2.2.15. Kurek kulowy
2.2.16. Szafka gazowa metalowa na punkt redukcyjny, komplet;
3. Sprzᆐt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podane w ST-1 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania przyᐠၐcza gazu i punktu redukcyjny
Do wykonania przyᐠၐcza gazu i punktu redukcyjny.Wykonawca robót
powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania co najmniej z poniៀszego sprzᆐtu:
1 pompy do odwodnienia wykopów ៀurawi budowlanych samochodowych,
2 koparek podsiᆐbiernych,
3 spycharek koᐠowych lub gၐsienicowych,
4 sprzᆐtu do zagᆐszczania gruntu,
5 wciၐgarek mechanicznych,
6 samochody samowyᐠadowcze
7 wciၐgarki rᆐczne, mechaniczne
8 pompy od odwodnienia wykopów
9 beczkowozów
2 zgrzewarki do rur PE
1 do robót montaៀowych zestawem specjalistycznych narzᆐdzi i elektronarzᆐdzi
z uwzglᆐdnieniem najnowszych rozwiၐzaᑀ technicznych, szczególnie w zakresie instalacji
z rur z tworzywa sztucznego.



4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
Dobór transportu technologicznego naleៀy przeprowadziၰ w uzgodnieniu z Zamawiajၐcym.
4.2. Transport rur
Rury, mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu w sposób zabezpieczajၐcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdᐠuៀ ᖰrodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoៀone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpᐠywem siᐠ bezwᐠadnoᖰci wystᆐpujၐcych w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym ukᐠadaniu rur górna warstwa nie moៀe przewyៀszaၰ ᖰcian ᖰrodka
transportu o wiᆐcej niៀ 1/3 ᖰrednicy zewnᆐtrznej wyrobu.
Pierwszၐ warstwᆐ rur naleៀy ukᐠadaၰ na podkᐠadach drewnianych, zaᖰ poszczególne warstwy
w miejscach stykania siᆐ wyrobów naleៀy przekᐠadaၰ materiaᐠem wyᖰcióᐠkowym (o gruboᖰci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu, w sposób zabezpieczajၐcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocၐ koᐠków osiowych, koᐠków ᖰwiadków i koᐠków krawᆐdziowych.
W przypadku niedostatecznej iloᖰci reperów staᐠych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzᆐdnymi sprawdzonymi przez sᐠuៀby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzᆐdne przekaៀe Inៀynierowi. Zabezpieczenie skrzyៀowaᑀ zgᐠosiၰ
do odbioru przed zasypaniem.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy naleៀy wykonaၰ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - wykopu
(rᆐcznie lub mechanicznie) powinny byၰ dostosowane do gᐠᆐbokoᖰci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzᆐtu mechanicznego.
Szerokoᖰၰ wykopu uwarunkowana jest zewnᆐtrznymi wymiarami kanaᐠu, do których dodaje
siᆐ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ᖰcian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ᖰcian naleៀy prowadziၰ w miarᆐ jego gᐠᆐbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien byၰ wywieziony przez Wykonawcᆐ na odkᐠad.
Dno wykopu powinno byၰ równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyៀszym od rzᆐdnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjᆐcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byၰ wykonane bezpoᖰrednio przed
uᐠoៀeniem przewodów rurowych. Zdjᆐcie tej warstwy Wykonawca wykona rᆐcznie lub
w sposób uzgodniony z Inwestorem.
5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopów moៀe byၰ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenaៀem.
Polega ono bᆐdzie na uᐠoៀeniu dwu rzᆐdów sၐczków ceramicznych (drenów) lub rur PE
perforowanych φ10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciၐgach drenarskich naleៀy wykonaၰ
studnie zbiorcze z krᆐgów betonowych φ80cm. Odprowadzenie wód drenaៀowych
pompami przeponowymi o napᆐdzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki z piasku z krᆐgów betonowych φ80cm, rurociၐgiem z rur stalowych
koᐠnierzowych φ200mm uᐠoៀonym na powierzchni terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Przygotowanie podᐠoៀa
W gruntach suchych piaszczystych, ៀwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podᐠoៀem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podᐠoៀe naleៀy wykonaၰ



z warstwy tᐠucznia lub ៀwiru z piaskiem o gruboᖰci od 15 do 20 cm ᐠၐcznie z uᐠoៀonymi
sၐczkami odwadniajၐcymi. Dla obiektów sieciowych typu np. studzienki naleៀy na warstwie
odwadniajၐcej wykonaၰ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ lub ST.
Zagᆐszczenie podᐠoៀa oraz podsypki i obsypki powinno wynosiၰ, o ile dokumentacja
techniczna nie okreᖰla inaczej 95% zmodyfikowanej wartoᖰci Proctora.
5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu naleៀy opuszczaၰ powoli i ostroៀnie, rᆐcznie za pomocၐ lin
konopnych lub mechanicznie wielokrၐៀkiem powieszonym na trójnogu lub dហwigiem
samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca siᆐ równieៀ stosowanie specjalnych haków
z dᐠugim ramieniem. Wymiary i wytrzymaᐠoᖰၰ haka powinny byၰ dostosowane do wielkoᖰci
i ciᆐៀaru rur opuszczanych.
5.7. Roboty montaៀowe
a) gᐠᆐbokoᖰၰ posadowienia powinna byၰ zgodna z dokumentacjၐ projektowၐ.
Rury naleៀy ukᐠadaၰ od najniៀszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanaᐠu. Przy ukᐠadaniu rur naleៀy posᐠugiwaၰ siᆐ celownikiem, pionem i krzyៀem
celowniczym. Wᐠaᖰciwe poᐠoៀenie uᐠoៀonej rury w stosunku do kierunku osi kanaᐠu sprawdza
siᆐ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyៀem celowniczym lub ᐠatၐ
mierniczၐ i niwelatorem. Odlegᐠoᖰၰ górnej krawᆐdzi poprzeczki krzyៀa celowniczego do jego
dolnego koᑀca stanowi odlegᐠoᖰၰ pᐠaszczyzny wyznaczanej przez ᐠawy celowników od
pᐠaszczyzny projektowanego dna kanaᐠu i powinna wyraៀaၰ siᆐ w peᐠnych metrach lub
póᐠmetrach.
Najniៀszy punkt dna ukᐠadanej rury powinien znajdowaၰ siᆐ dokᐠadnie na kierunku osi
budowanego kanaᐠu. Rura powinna byၰ uᐠoៀona wg projektowanej niwelety i ᖰciᖰle przylegaၰ
do podᐠoៀa na caᐠej swej dᐠugoᖰci.
Po uᐠoៀeniu naleៀy rurᆐ zabezpieczyၰ przed przesuniᆐciem przez podbicie pachwin podsypkၐ
z granulatu.
Przy nierównym uᐠoៀeniu rury w wykopie, rurᆐ naleៀy podnieᖰၰ i wyregulowaၰ podᐠoៀe przez
podsypkᆐ z piasku lub ៀwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie poᐠoៀenia rury
przez podᐠoៀenie kawaᐠka drewna, cegᐠy lub kamienia.
Na wierzchu zasypki nad kaៀdၐ z rur uᐠoៀyၰ taᖰmᆐ znakujၐcၐ w kolorze ៀóᐠtym.
5.7.1. Rury kanaᐠowe
Montaៀ przewodów rurowych powinien odbywaၰ siᆐ zgodnie z „“Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych” - czᆐᖰၰ II “Instalacje
sanitarne i przemysᐠowe” COBRTI Instal, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociၐgów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury, urzၐdzeᑀ, i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaៀowych cz.II -
Instalacje sanitarne i przemysᐠowe.
Poszczególne uᐠoៀone rury powinny byၰ unieruchomione przez obsypanie piaskiem poᖰrodku
dᐠugoᖰci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniᐠa poᐠoៀenia do czasu wykonania
uszczelnienia zᐠၐczy.
Rury naleៀy ukᐠadaၰ w temperaturze powyៀej 0oC.
Przed zakoᑀczeniem dnia roboczego bၐdហ przed zejᖰciem z budowy naleៀy zabezpieczyၰ
koᑀce uᐠoៀonego kanaᐠu przed zamuleniem.
5.7.2. Zasypanie wykopów i ich zagᆐszczenie
Zasypywanie rur w wykopie naleៀy prowadziၰ warstwami gruboᖰci 20cm. Materiaᐠ
zasypkowy powinien byၰ równomiernie ukᐠadany i zagᆐszczany po obu stronach przewodu.
Stopieᑀ zagᆐszczenia obsypki zaleៀy od przeznaczenia terenu nad rurociၐgiem. Dla
przewodów umieszczonych pod drogami powinien byၰ nie mniejszy niៀ 95%(o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartoᖰci Proctora, okoᐠo 90% w przypadku
wykopów powyៀej 4 metrów i 85% w pozostaᐠych przypadkach lecz zgodny z dokumentacjၐ
projektowၐ.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wykonawstwo robót ziemnych powinno odpowiadaၰ warunkom okreᖰlonym w PN-68/B-
06050 i PN-83/8836-02. Po caᐠkowitym wykonaniu montaៀu wykonaၰ próbᆐ szczelnoᖰci sieci



na ciᖰnienie 1,6MPa. Przed przystၐpieniem do badaᑀ i uruchomieniem urzၐdzeᑀ naleៀy
dokonaၰ przeglၐdu zamontowanych urzၐdzeᑀ co do zgodnoᖰci z dokumentacjၐ
6. Kontrola jakoᖰci robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór przyᐠၐcza gazu.
Przed przekazaniem robót naleៀy przeprowadziၰ kontrolᆐ technicznၐ, próby
szczelnoᖰci,
Kontrola techniczna obejmuje:
• sprawdzenie jakoᖰci materiaᐠów i urzၐdzeᑀ uៀytych do budowy przyᐠၐcza gazu
• sprawdzenie zgodnoᖰci uᐠoៀonego przyᐠၐcza z projektem
• sprawdzenie jakoᖰci wykonanych robót i ich zgodnoᖰci z warunkami technicznymi
• sprawdzenie szczelnoᖰci przyᐠၐcza
• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedᐠoៀonych przez Wykonawcᆐ
• sprawdzenie usuniᆐcia wszystkich wykrytych wad
Wyniki z przeprowadzonych badaᑀ powinny byၰ ujᆐte w formie protokoᐠu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisjᆐ sprawdzajၐcၐ.
Odbiór techniczny koᑀcowy obejmuje:
- sprawdzenie protokoᐠów badaᑀ przeprowadzonych przy odbiorach czᆐᖰciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeᐠnieᑀ,
- sprawdzenie prawidᐠowego zakoᑀczenia i wykonania caᐠoᖰci robót przewidzianych
dokumentacjၐ.
Wyniki odbioru technicznego koᑀcowego naleៀy ujၐၰ w protokole.
9. Podstawa pᐠatnoᖰci.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST „Wymagania
ogólne”.
Kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci,
wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiၐzane.
10.1. Normy.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagaᑀ A
o poᐠၐczeniach spawanych elektrycznie
PN-91/M-34501 Gazociၐgi i instalacje gazownicze. Skrzyៀowania gazociၐgów
z przeszkodami terenowymi. Wymagania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
ZN-G-3001/2001 Gazociၐgi – oznakowanie trasy gazociၐgu – wymagania ogólne
ZN-G-3002/2001 Gazociၐgi – taᖰmy ostrzegawcze i lokalizacyjne – wymagania i badania
ZN-G-3003/2001 Gazociၐgi – sᐠupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe-wymagania
i badania
ZN-G-3004/2001 Gazociၐgi – tablice orientacyjne – wymagania i badania



G 01.06.00 PRZYᐐ၀CZE WODNO-KANALIZACYJNE
CPV 45332000-3
1. Wstᆐp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania
dotyczၐce wykonania PRZYᐐ၀CZY WOD-KAN  dla dobudowy pawilonu wielofunkcyjnego do
budynku gimnazjum w Zawadach gm. POPÓW 
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objᆐtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania dotyczၐce realizacji
robót zwiၐzanych z wykonaniem:
• Przyᐠၐcza kanalizacji sanitarnej i tᐠuszczowej z osprzᆐtem (przepompownia, separator,
studzienki))
• Przyᐠၐcza wodnego
1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi normami oraz
przepisami i oznaczajၐ:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiၐzane z wykonaniem przyᐠၐczy wod-kan
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujၐca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziaᐠania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniajၐcy jakoᖰၰ; definiujၐcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moៀe byၰ zastၐpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajၐce dane
opisujၐce przedmiot i wymagania dla okreᖰlonego obiektu lub roboty oraz niezbᆐdne do
jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ
z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz uzgodnieniami.
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST „Wymagania ogólne".
2. Materiaᐠy.
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano
w ST-1 „Wymagania ogólne”.
2.2. Przyᐠၐcze kanalizacji sanitarnej.
2.2.1. Przewody kanalizacyjne ukᐠadaၰ na 15cm podsypce piaskowej i przesypywaၰ do
wysokoᖰci 20cm ponad wierzch rury. Obsypkᆐ piaskowၐ wykonywaၰ rᆐcznie z ubiciem
starannym ubijakami. Pozostaᐠၐ czᆐᖰၰ wykopu naleៀy zasypywaၰ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Zasypkᆐ wykonywaၰ po dokonaniu odbioru technicznego w obecnoᖰci
przedstawicieli uៀytkownika sieci oraz po wykonaniu peᐠnej inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanej sieci.
2.2.2. Kanalizacjᆐ sanitarnၐ wraz z przyᐠၐczami wykonaၰ naleៀy z nastᆐpujၐcych elementów:
- sieၰ kanalizacji sanitarnej z rur kanaᐠowych PCV np.. Gamrat o poᐠၐczeniach na
uszczelkᆐ gumowၐ;
studzienki rewizyjne z krᆐgów betonowych d=800.
−



2.2.3. Dolna czᆐᖰၰ studzienki na pᐠycie dennej z betonu B15, którၐ naleᗀy wylewaၰ na warstwie
chudego betonu B10 i izolacji z papy bitumicznej na lepiku asfaltowym.
2.2.4. Kinety w dnach studni wykonywaၰ z betonu B15 na wysokoᖰci H=0,7D. Wloty i wyloty
ze studni uszczelniၰ w trakcie murowania przy uៀyciu tulei z uszczelkၐ gumowၐ.
2.2.5. Górnၐ czᆐᖰၰ studni wykonaၰ z krᆐgów betonowych d=1200 ukᐠadanych na zaprawie
cementowej 80 i wyspoinowanych na zewnၐtrz i wewnၐtrz.
2.2.6. Wymurówka pod wᐠazy z cegᐠy kanalizacyjnej z zewnၐtrz otynkowana, wewnၐtrz
wyspoinowana.
2.2.7. Pᐠyty nastudzienne ៀelbetowe typu PP-144/60 wg KB-1-38.4.3/1/-81 z wᐠazami
ៀeliwnymi typu D dla studzienek w ulicy i typu B dla studzienek i studni zlokalizowanych poza
ciၐgami jezdnymi.
2.2.8. W studniach naleៀy zamontowaၰ stopnie zᐠazowe z prᆐtów stalowych d=24 o
szerokoᖰci 30cm usytuowanych pionowo o rozstawie co 30cm. Stopnie zᐠazowe zabezpieczyၰ
antykorozyjnie farbၐ bitumicznၐ.
2.2.9. Wszystkie elementy zewnᆐtrzne betonowe i murowane naleៀy zabezpieczyၰ
(zaizolowaၰ) 2x bitumem lub innym ᖰrodkiem izolacyjnym ekologicznym, przejᖰcie rur z
tworzywa przez ᖰciany ៀelbetowe studzienek w tulei PVC z uszczelkၐ gumowၐ, stopnie
zᐠazowe stalowe ᖰrednicy 30 mm zabezpieczone antykorozyjnie lakierem bitumicznym.
2.2.10. Na wyjᖰciu kanalizacji tᐠuszczowej mntowaၰ separator tᐠuszczu zintegrowany z osadnikiem
typ STC10/2000, który naleៀy okresowo (min. 1 raz w miesiၐcu), oczyszczaၰ przy pomocy
samochodu asenizacyjnego z przewiezieniem do oczyszczalni ᖰcieków.
2.2.11. Przepompowniᆐ wykonaၰ z krᆐgów betonowych dn1800  z dwoma pompami f-my
HYDRO-VACUM typ FZV3.85. Praca pomp naprzemienna. Na przekroju przepompowni podano
szczegóᐠowe poziomy ᖰcieków (poziom minimalny; maksymalny; alarmowy; napᐠywu i odpᐠywu
ᖰcieków). Odpowietrzenie z przepompowni wyprowadziၰ kanaᐠem 0,10PVC ponad dach budynku
szkoᐠy. Przykrycie przepompowni projektuje siᆐ wᐠazem szczelnym B125 dn800 bez otworów
wentylacyjnych. Szafa sterownicza przepompowni zlokalizowana na ᖰcianie budynku szkoᐠy typ
IP65.UZS.7. Nad szafၐ sterowniczၐ wykonaၰ zadaszenie typu lekkiego. Z przepompowni kanaᐠem
tᐠocznym dn110 PE SDR17 przetᐠacza siᆐ ᖰcieki do studzienki  DN800 . Dalej nastᆐpuje odpᐠyw
grawitacyjny kanaᐠem dn200PVC, aៀ do wᐠၐczenia siᆐ w sieၰ kanalizacji sanitarnej.  
2.3. Przyᐠၐcze wody
2.3.1.Podᐠၐczenie projektowanego  przyᐠၐcza  wody  dn63 HDPE SDR 11   nastၐpi  z  istniejၐcego
wodociၐgu wA200 znajdujၐcego  siᆐ  w  ulicy Szkolnej. Wodomierz naleៀy  zamontowaၰ  w
studzience wodomierzowej. Przyjᆐto wodomierz  skrzydeᐠkowy  typ JS10  o  przepᐠywie
nominalnym 10m3/h,   prod. POWOGAZ.    Za wodomierzem zamontowaၰ zawór antyskaៀeniowy
klasy EA dn40 f-my Danfoss. Nowe  przyᐠၐcze  z rur produkowanych przez  ZTS”GAMRAT” w
Jaᖰle naleៀy  prowadziၰ  wg.  spadków  i  na  gᐠᆐbokoᖰciach  jak  na  rysunku. Orurowanie przed
studzienkၐ z rur PEHD dn180. Za studzienkၐ z rur dn63 PE-HD  SDR11. Przed wejᖰciem do
studzienki w odlegᐠoᖰci 1m wykonaၰ przejᖰcie z rur PEHD na stal ocynkowanၐ dn50. Po wyjᖰciu ze
studzienki w odlegᐠoᖰci 1m wykonaၰ przejᖰcie z rur stalowych ocynkowanych dn50 na rury PEHD
dn63. Przed studzienkၐ wykonaၰ trójnik odgaᐠᆐzienia dn180PEHD pod hydrant zewnᆐtrzny dn80.
Zestaw wodomierzowy projektuje siᆐ w studzience wodomierzowej dn1500. Zestaw
wodomierzowa gᐠównego stanowiၐ:zawory odcinajၐce dn50wodomierz JS10 dn40zawór odcinajၐcy
ze spustem 40zawór antyskaៀeniowy klasy EA dn50filtr siatkowy dn40
3. Sprzᆐt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podane w STៀ „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania przyᐠၐcza kanalizacyjnego
Do wykonania przyᐠၐcza kanalizacyjnego Wykonawca robót powinien wykazaၰ siᆐ
moៀliwoᖰciၐ korzystania co najmniej z poniៀszego sprzᆐtu:
1 pompy do odwodnienia wykopów
2 ៀurawi budowlanych samochodowych,
3 koparek podsiᆐbiernych,
4 spycharek koᐠowych lub gၐsienicowych,
5 sprzᆐtu do zagᆐszczania gruntu,



6 wciၐgarek mechanicznych,
7 samochody samowyᐠadowcze
8 wciၐgarki rᆐczne, mechaniczne
9 pompy od odwodnienia wykopów
10 beczkowozów
11 do robót montaៀowych zestawem specjalistycznych narzᆐdzi i elektronarzᆐdzi
z uwzglᆐdnieniem najnowszych rozwiၐzaᑀ technicznych, szczególnie w zakresie instalacji
z rur z tworzywa sztucznego.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Dobór transportu technologicznego naleៀy przeprowadziၰ w uzgodnieniu z Zamawiajၐcym.
4.2. Transport rur
Rury, mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu w sposób zabezpieczajၐcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdᐠuៀ ᖰrodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoៀone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpᐠywem siᐠ bezwᐠadnoᖰci wystᆐpujၐcych w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym ukᐠadaniu rur górna warstwa nie moៀe przewyៀszaၰ ᖰcian ᖰrodka
transportu o wiᆐcej niៀ 1/3 ᖰrednicy zewnᆐtrznej wyrobu.
Pierwszၐ warstwᆐ rur naleៀy ukᐠadaၰ na podkᐠadach drewnianych, zaᖰ poszczególne warstwy
w miejscach stykania siᆐ wyrobów naleៀy przekᐠadaၰ materiaᐠem wyᖰcióᐠkowym (o gruboᖰci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu, w sposób zabezpieczajၐcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocၐ koᐠków osiowych, koᐠków ᖰwiadków i koᐠków krawᆐdziowych.
W przypadku niedostatecznej iloᖰci reperów staᐠych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzᆐdnymi sprawdzonymi przez sᐠuៀby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzᆐdne przekaៀe Inៀynierowi.
Przed przystၐpieniem do wykonywania przyᐠၐcza naleៀy sprawdziၰ poprzez odkopy
miejscowe rzᆐdnၐ posadowienia istniejၐcego przewodu w miejscu wᐠၐczenia przewodu
projektowanego oraz rzᆐdne posadowienia istniejၐcego uzbrojenia podziemnego w miejscu
skrzyៀowaᑀ z projektowanym przyᐠၐczem.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736/1999.
Wykopy wykonywaၰ jako wၐskoprzestrzenne szerokoᖰci 1,0 m z poszerzeniem pod studzienki
rewizyjne po 60 cm z kaៀdej strony studzienki (od ᖰcian zewnᆐtrznych). Pionowe ᖰciany
wykopów zarówno liniowych jak i obiektowych naleៀy obustronnie umocniၰ aៀurowo palami
szalunkowymi (wypraskami).
Roboty ziemne wykonywaၰ mechanicznie i rᆐcznie.
Szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na wykopy wykonywane w obrᆐbie istniejၐcego uzbrojenia,
które naleៀy dokᐠadnie zlokalizowaၰ i zabezpieczyၰ przed uszkodzeniem.
Wykopy naleៀy zabezpieczyၰ przed napᐠywem wód powierzchniowych.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byၰ wywieziony przez Wykonawcᆐ na odkᐠad.
Dno wykopu powinno byၰ równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyៀszym od rzᆐdnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjᆐcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byၰ wykonane bezpoᖰrednio przed
uᐠoៀeniem przewodów rurowych. Zdjᆐcie tej warstwy Wykonawca wykona rᆐcznie lub
w sposób uzgodniony z Inwestorem.



5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopów moៀe byၰ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenaៀem.
Polega ono bᆐdzie na uᐠoៀeniu dwu rzᆐdów sၐczków ceramicznych (drenów) lub rur PE
perforowanych φ10 cm w warstwie filtracyjnej. Na ciၐgach drenarskich naleៀy wykonaၰ
studnie zbiorcze z krᆐgów betonowych φ80cm. Odprowadzenie wód drenaៀowych
pompami przeponowymi o napᆐdzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez
osadniki z piasku z krᆐgów betonowych φ80cm, rurociၐgiem z rur stalowych
koᐠnierzowych φ200mm uᐠoៀonym na powierzchni terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Roboty montaៀowe
a) gᐠᆐbokoᖰၰ posadowienia powinna byၰ zgodna z dokumentacjၐ projektowၐ.
- Kanaᐠ ukᐠadaၰ w gotowym wykopie na podsypce z piasku gruboᖰci warstwy 20 cm z
wyprofilowaniem stanowiၐcym ᐠoៀysko noᖰne – kၐt podparcia co najmniej 90o. Obsypka
kanaᐠu piaskiem lub gruntem rodzimym pozbawionym grud i kamieni o gruboᖰci warstwy 20
cm powyៀej wierzchu rurociၐgu. Obsypka kanaᐠu musi byၰ tak wykonana, ៀeby kanaᐠ nie
ulegᐠ zniszczeniu lub nie zostaᐠ przemieszczony. Pozostaᐠe wypeᐠnienie wykopu zagᆐszczaၰ
30cm warstwami.Ubijaၰ piasek rᆐcznie do gruboᖰci 10 cm, a nastᆐpnie przy uៀyciu wibratora. Na
wierzchu obsypki nad rurami uᐠoៀyၰ taᖰmᆐ znakujၐcၐ.
Wykonawstwo robót ziemnych powinno odpowiadaၰ warunkom okreᖰlonym w PN-68/B-
06050 i PN-83/8836-02
b)Poᐠၐczenia w obrᆐbie studzienki wodomierzowej gwintowane z zastosowaniem ᐠၐczników z
ៀeliwa ciၐgliwego wg PN-76/H-74392. Poᐠၐczenie rur polietylenowych wykonaၰ poprzez
zgrzewanie. Szczegóᐠowe warunki wykonania poszczególnych rodzajów zᐠၐcz podano w Rozdziale
III – wytycznych technicznych do wykonania budowy rurociၐgów z PE. Przy przejᖰciu pod
fundamentami lub przez ᖰcianᆐ zewnᆐtrznၐ budynku zamontowaၰ rurᆐ stalowၐ ochronnၐ . Przy
przejᖰciu przez ᖰcianᆐ zewnᆐtrznၐ dᐠugoᖰၰ rury o 6cm dᐠuៀsza niៀ gruboᖰၰ ᖰciany. Rurᆐ ochronnၐ
zabezpieczyၰ antykorozyjnie. Przestrzeᑀ pomiᆐdzy rurၐ ochronnၐ a rurociၐgiem wypeᐠniၰ
materiaᐠem trwale plastycznym (POLKIT, OLKIT). W przypadku prowadzenia rur poniៀej
wymaganego poziomu stosowaၰ docieplenie perlitem gr 20cm .Wykopy wၐskoprzestrzenne, ᖰciany
zabezpieczone szalunkiem. Przy kolizjach przestrzegaၰ przepisów ogólnych oraz postanowieᑀ
normy BN-83/8936-02. W miejscach skrzyៀowaᑀ z podziemnym uzbrojeniem terenu bၐdហ
zbliៀeniem siᆐ (kable energetyczne, telekomunikacyjne) roboty wykonywaၰ rᆐcznie. Przewody
telekomunikacyjne i energetyczne krzyៀujၐce siᆐ z projektowanym przyᐠၐczem wody zabezpieczyၰ
rurami ochronnymi dwudzielnymi.W/w przewody w trakcie robót zabezpieczyၰ przed
uszkodzeniem w sposób pozwalajၐcy na prawidᐠowၐ ich eksploatacje np. (podwieszenie i
usztywnienie) Rury przyᐠၐcza wodociၐgowego uᐠoៀyၰ na podsypce piaskowej o gr 10cm. Nastᆐpnie
wykonaၰ zasypkᆐ do wysokoᖰci 20cm ponad wierzch rury piaskiem pozbawionym kamieni lub
gruzu. Próbᆐ szczelnoᖰci wykonaၰ zgodnie z normၐ PN-81/B-12725 po caᐠkowitym zakoᑀczeniu
montaៀu. Podczas próby ᐠuki, trójniki, ᐠၐczniki i ksztaᐠtki przejᖰciowe winny byၰ odkryte. 
Natomiast na prostych odcinkach rurociၐgu winna byၰ wykonana warstwa ochronna o wysokoᖰci
30cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Instalacjᆐ wody przepᐠukaၰ a w razie koniecznoᖰci zdezynfekowaၰ i ponownie
przepᐠukaၰ. Próbᆐ ciᖰnienia przeprowadziၰ na ciᖰnienie 1,0MPa po uprzednim napeᐠnieniu
przyᐠၐcza wodၐ i jego odpowietrzeniu. Po zakoᑀczeniu próby ciᖰnienie zmniejszaၰ stopniowo do
poziomu ciᖰnienia panujၐcego w sieci. Inwestor powinien zleciၰ powykonawcze pomiary trasy
przewodów przed jej zasypaniem. 
Po caᐠkowitym wykonaniu montaៀu wykonaၰ próbᆐ szczelnoᖰci wody kanalizacji.
Wykonawstwo robót ziemnych powinno odpowiadaၰ warunkom okreᖰlonym w PN-68/B-
06050 i PN-83/8836-02 Przed przystၐpieniem do badaᑀ i uruchomieniem urzၐdzeᑀ naleៀy
dokonaၰ przeglၐdu zamontowanych urzၐdzeᑀ co do zgodnoᖰci z dokumentacjၐ
Zmiany wprowadzone do rozwiၐzaᑀ projektowych sၐ moៀliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajၐcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiၐzaᑀ mniej
kosztownych, ale co najmniej równorzᆐdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.



Propozycji takiej winna towarzyszyၰ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbᆐdna do oceny przez Biuro
Projektów i Inwestora.
- Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montaៀowych” tom II – instalacje sanitarne i przemysᐠowe.
6. Kontrola jakoᖰci robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór zewnᆐtrznych sieci i przyᐠၐczy kanalizacyjnych
a) Odbiór czᆐᖰciowy obejmuje badanie:
-zgodnoᖰၰ wykonanych robót z dokumentacjၐ technicznၐ
-materiaᐠów
-uᐠoៀenia przewodu – gᐠᆐbokoᖰၰ, odlegᐠoᖰၰ od budowli
-przewodu – uᐠoៀenia, odchylenia osi przewodu
-szczelnoᖰၰ przewodów
-wykonanie obiektów budowlanych
-wykonanie przewodu w obiektach
-zabezpieczenia studzienek
Dᐠugoᖰၰ odcinka podlegajၐca odbiorowi czᆐᖰciowemu nie powinna byၰ mniejsza niᗀ
odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badaᑀ powinny byၰ ujᆐte w formie protokoᐠu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisjᆐ sprawdzajၐcၐ.
b) Odbiór techniczny koᑀcowy obejmuje:
-sprawdzenie protokoᐠów badaᑀ przeprowadzonych przy odbiorach czᆐᖰciowych
-sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeᐠnieᑀ
-sprawdzenie prawidᐠowego zakoᑀczenia i wykonania caᐠoᖰci robót przewidzianych
dokumentacjၐ.
Wyniki odbioru technicznego koᑀcowego naleៀy ujၐၰ w protokole.
9. Podstawa pᐠatnoᖰci.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST-1 „Wymagania
ogólne”.
Kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci,
wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwiၐzane.
10.1. Normy.
Roboty bᆐdၐ wykonywane w bezpieczny sposób, ᖰciᖰle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjentów Programu ISPOA w zakresie przyjᆐtym
przez polskie ustawodawstwo.
- PN-EN 124/2000 – Zwieᑀczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i koᐠowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoᖰciၐ.
- PN-EN 476/2001 – Wymagania ogólne dotyczၐce elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
- PN-EN 752-1/2000 – Zewnᆐtrzne systemy kanalizacyjne. Pojᆐcia ogólne i definicje.
- PN-EN 1091/2002 – Systemy zewnᆐtrznej kanalizacji podciᖰnieniowej.
- PN-EN 1401-1/1995 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciᖰnieniowe systemy przewodowe z niezmiᆐkczonego polichlorku winylu do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczၐce rur, ksztaᐠtek i systemu.
- PN-EN 1610/2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
- PN-EN 1671/2001 – Zewnᆐtrzne systemy kanalizacji ciᖰnieniowej.



- PN-EN 1852-1/1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciᖰnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczၐce rur, ksztaᐠtek i systemu.
- PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-B-10736/1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociၐgowych i
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.
Uwaga: Wymienione w tekᖰcie nazwy materiaᐠów lub producentów mogၐ zostaၰ
zastၐpione alternatywnie innymi o tych samych wᐠaᖰciwoᖰciach i parametrach .


