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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

E.001 -  INSTALACJE  WOD.-KAN. i  C.W. 
 
1. Wstęp.  

 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji wod - kan ,  i c.w. dla zadania:” Modernizacja Sali sesyjnej w Trzciance, ul. 

Sikorskiego 7, instalacji wod-kan ”. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

               -     instalacja wody  zimnej, 

- instalacja ciepłej wody, 

- instalacja kanalizacji sanitarnej, 

2. Materiały. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano      

w ST – Wymagania ogólne – pkt. 2. 

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wod-kan, c.o. i c.w. wg zasad  

  niniejszej ST są: 

- instalacja wody  zimnej – rury PEx-AL ,PN10,zaciskana 

- instalacja wody ciepłej i cyrkulacji – rury PEX AL. PEX , PN10,zaciskana 

- instalacja kanalizacji sanitarnej – rury PVC, 

- izolacja przewodów rozprowadzających – otulina Termaflexcompakt 

- armatura gwintowana – krajowa, 

- zlewozmywaki jednokomorowy z tworzywa sztucznego  z ociekaczem, 

- baterie zlewozmywakowe,  stojące ,  

( lecz standard uzgodnić z Zamawiającym) 

 

 

3. Sprzęt.  

 

     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 3. 

 

     3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 

            Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji  

            sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. Transport. 

 

     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne zasady transportu są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 4.   

 

     4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
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Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed uszkodzeniem i deformacją. Rury PCV , PEX  i PEX AL.  należy przewozić w wiązkach 

przystosowanych do rozładunku paletowego. Armaturę sanitarną należy transportować w 

oryginalnych opakowaniach producentów i składować w sposób zabezpieczający 

uszkodzeniem powłok wykończeniowych (emalia, chrom itp.). 

 

5. Wykonanie robót 

 

     5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne – pkt 5. 

   

     5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

 Warunkiem przystąpienia do wykonania instalacji wod-kan,  i c.w. jest zakończenie 

robót stanu surowego oraz murowania ścianek działowych po upływie czasu  

koniecznego dla  zakończenia wiązania zapraw (dotyczy cienkich ścianek działowych) i  

montażu ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych. Mocowanie pionów 

kanalizacyjnych i rur wodociągowych do przegród budowlanych należy wykonywać  

przy użyciu obejm metalowych z przekładką gumową oraz kołków rozporowych  

(rozprężnych) typu lekkiego. Podejścia wod-kan prowadzić w bruzdach, wodę zaizolować  

otuliną termaflexcompakt. 

   

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej w budynku. 

 

Przejścia przez ściany wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających o ok. 1 cm  

Wewnętrzna średnica tulei powinna być większa o około 1,5 cm od średnicy  

zewnętrznej przewodu.  

Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem  

Budowy, jeśli przejścia te nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej. 

 

Dla wszystkich przewodów i rur w miejscu ich przechodzenia przez ściany,  

przestrzeń pomiędzy rurami a osłona wypełnić masą uszczelniającą z atestem  

przeciwpożarowym. 

 

Roboty dotyczące montażu przyborów i urządzeń sanitarnych musza być  

skoordynowane z robotami wykończeniowymi i wszystkie muszą być zgodne z  

dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i  

zaizolowaniem. 

Ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. 

             Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępna, główną i końcową. Przy próbie 

             wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne odpowiadające 1,5-krotnej wartości 

            najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Po próbie wstępnej należy przeprowadzić próby 

             główna i końcową, zgodnie z wytycznymi producenta rur.  Trzeba pamiętać, aby między  

             poszczególnymi cyklami próby, sieć powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.  

            W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
  Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 6. 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontrolę należy  prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia 

materiałów i stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania 

kończąc na próbach działania przyborów sanitarnych. Kontrola musi obejmować sprawdzenie 

długości podejść kanalizacyjnych i spadków przewodów odpływowych. 

 

7. Obmiar robót. 

 

     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót zawarte sa w ST – Wymagania ogólne – pkt. 7.  

 

     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w  

naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

 

     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

           Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8. 

 

     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

      Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru  

jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 

9. Podstawa płatności. 

 

     9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST – Wymagania ogólne – pkt 9. 

 

     9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy płatności. 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena 

wykonania instalacji wod-kan , c.w obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca 

prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i 

wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym 

stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
 

10. Przepisy związane 

Uwzględniono następujące normy: 

 

 

PN-EN 806-1:2004 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

PN-EN 12201-1:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 12201-2:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Rury. 

PN-EN 12201-3:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Kształtki. 

PN-EN 12201-4:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Armatura. 

PN-EN 12201-5:2003 (U) – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Przydatność do stosowania. 
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PN-ENV 12108:2002 (U) – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do przesyłania 

ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli. 

PN-81/10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

PN-81/B-10700.04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

 

 


