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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Sanitarnych jest zbiór wymagań w zakresie wykonania rozdzielenia  wody bytowej i 

wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenia wody bytowej 

i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w budynkach przy  

ul. Konstruktorskiej 1a i 3a. 

Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych. 

 

1.2  Zakres zastosowania Specyfikacji 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna  Warunków Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych 

stanowi część Dokumentów Przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów 

biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozdzielenie  

wody bytowej i wody pożarowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielenie 

wody bytowej i wody pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych w 

budynkach przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a. 

 

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży sanitarnej, określony w projekcie 

wykonawczym i przedmiarze robót. Roboty których dotyczy niniejsza specyfikacja 

techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór niżej 

wymienionych robót: 

 

  montaż instalacji wodociągowych   KOD CPV: 45332200-5 

 

Projekt Wykonawczy wykonany został na podstawie: 

 Inwentaryzacji  własnej w zakresie instalacji sanitarnych. 

 Istniejącej dokumentacji archiwalnej obiektu. 

 Wytycznych Zamawiającego. 

 Uzgodnień i wytycznych branżowych. 

 Obowiązujących norm i przepisów.  

 

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi  

w projekcie wykonawczym, a w szczególności: 

 uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do 

uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających 

do stosowania jako materiały budowlane w Polsce, 

 dostarczenie i montaż urządzeń,  

 dostarczenie i montaż rurociągów, 

 dostarczenie i montaż izolacji termicznej, 

 rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem 

protokołów, 

 wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu  

i instalacji, 

 bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 
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 koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

1) Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub 

lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać 

standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Zamawiającego. 

2) W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków Wykonawcy należy 

uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart 

doboru urządzeń celem uzgodnienia z Projektantem i Zamawiającym. 

3) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę 

powinny być uzgodnione z Zmawiającym i Projektantem. Decyzje o zmianach 

wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez 

Projektanta. 

4) Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie 

mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

5) W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów 

urządzeń należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian 

urządzeń i uzyskać akceptację Projektanta. 

Ponadto: 

1) Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny 

utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania miejsca prowadzenia 

robót i rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z dowozem 

materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.) 

2) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 

dróg dojazdowych do miejsca prowadzenia robót, od uszkodzenia przez ruch 

związany z działalnością Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 

szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy 

na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia 

tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie 

roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw 

Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na 

skutek zaistniałych szkód. 

3) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót  

w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia 

zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne 

porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników  

i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do 

Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami 

i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 

postanowienia. 

4) Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane  

z położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek 

żądania podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została 

jedynie w oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające 

dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia 

określonych sytuacji szczególnych projektu. 

5) Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 

zagospodarowanie miejsca prowadzenia robót zgodnie ze swoimi potrzebami, 
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składowanie materiałów a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa  

i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót.  

6) Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie 

wykazu urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu 

technicznego. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych 

w jakiejkolwiek z części dokumentacji, należy zgłosić Projektantowi, który 

zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego 

urządzenia należy uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne do 

prawidłowego montażu, regulacji i pracy tego urządzenia. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność  z:  Doku-

mentacją projektową,  STWiORB zawierającą wymagania  wykonania i  odbioru robót,  

poleceniami Inspektora nadzoru oraz wskazaniami projektanta. 

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy 

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych  

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym 

oraz przepisami prawa dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz osób wyznaczonych przez 

Zamawiającego do zarządzania realizacją przedmiotu zamówienia.  

 

2.1  Przekazanie miejsca prowadzenia robót 

Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  

z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

2.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane 

ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy 

sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je do Wykonawcy w terminie przewidzianym  

w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania 

dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 

należy koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał 

wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 

elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu 

do projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
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każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 

informacje: 

 nazwa inwestycji; 

 nr umowy; 

 ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 

 tytuł dokumentu; 

 numer dokumentu lub rysunku; 

 określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 

 numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element; 

 data przekazania; 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 

będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym 

na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że Wykonawca sprawdził 

je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy  

i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może 

wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

3. Materiały 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1332), 

wymaganiom projektu wykonawczego i przedmiaru robót. 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i  zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 

znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Aprobaty Technicznej lub inne 

potwierdzenie, że dopuszczone są do zastosowania przy wykonaniu instalacji objętej 

przedmiotem zamówienia.  Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w 

obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego według indywidualnej dokumentacji 

technicznej sporządzonej przez projektanta dla którego dostawca wydał oświadczenie 

wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 

obowiązującymi normami.  Wykonawca  uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Na każde żądanie Zamawiającego  lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat/deklarację zgodności CE lub 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub inne potwierdzenie, że materiały te 

dopuszczone są do zastosowania przy wykonaniu instalacji objętej przedmiotem 

zamówienia. 

Uwaga:  

Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych  o parametrach nie gorszych 

niż urządzenia projektowane, po wcześniejszej konsultacji z projektantem. 

 

3.2 Odbiór materiałów 

Materiały dostarczane na budowę przez wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart 

gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 
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Dostarczone na miejsce montażu materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz 

przeprowadzić oględziny stanu. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

potwierdzającym ich przydatność do realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

3.3 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,  

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 

przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, 

pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną 

warstwę, układać na przekładkach drewnianych. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów. 

 

3.4 Skrzynki hydrantowe  

Hydranty powinny spełniać następujące wymagania: 

 maksymalne ciśnienie robocze 10 bar,  

 szafki z wężem półsztywnym 25 mm (długość węża 30 m), 

 prądownica  z dyszą równoważną ø 10 mm, 

 zamek z możliwością założenia plomby, 

 oś wodna mosiężna wąż doprowadzający o dł. 0,8 m, 

 zawór grzybkowy mosiężny DN 25, 

 podłączenie zaworu uniwersalne lewe lub prawe, 

 drzwi pełne, z możliwością przełożenia na drugą stronę, 

 dopuszczone do użytkowania przez Instytut badawczy Państwowej 

Straży Pożarnej wskazany przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, zgodnie z Art. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2018 poz. 620). 

 

3.5 Zawory  

Zastosowane w instalacji zawory powinny spełniać następujące 

wymagania: 

 maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż  10 bar,  

 maksymalna temperatura robocza +100°C, 

 atest higieniczny (świadectwo, że przedstawiony do oceny wyrób, 

podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa 

negatywnie na zdrowie i środowisko) wydane przez uprawniony 

podmiot), 

 

3.6 Rurociągi  

Zastosowane w instalacji rurociągi  powinny spełniać następujące 

wymagania: 

 rury stalowa ze szwem podwójnie ocynkowane, 

 połączenia za pomocą łączników gwintowanych, 
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 atest higieniczny(świadectwo, że przedstawiony do oceny wyrób, 

podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa 

negatywnie na zdrowie i środowisko),  wydane przez uprawniony 

podmiot, 

 maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 10 bar. 

 

3.7 Izolacje termiczne  

Zastosowane do zaizolowania otuliny  powinny spełniać następujące 

wymagania: 

 otuliny z pianki polietylenowej o grubości 9 mm, 

 

3.8 Tuleje i przepusty  

Tuleje i przepusty należy wykonać  z rur stalowych o średnicy wewnętrznej 

większej od średnicy zewnętrznej rury instalacji:  

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

 b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm 

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 

posadzki. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 

jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 

ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 

odpowiedni klasy odporności ogniowej (szczelności ogniowej E i izolacyjności 

ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 

znajdującym się w projekcie technicznym t.j. klasy EI120 i EI 60.  

4. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 

właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno 

wynikać z technologii prowadzenia robót. 

Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych,  

z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia  

i narzędzia nie  gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone 

do robót przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w STWiORB i wskazaniami Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót. 

5. Transport 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być 

przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny 
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być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny 

być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w STWiORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 

5.2 Armatura 

Dostarczoną do miejsca prowadzenia robót armaturę należy uprzednio sprawdzić 

pod kątem szczelności i składować w magazynach zamkniętych. Armatura 

specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna być dostarczona w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

5.3 Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z pianki poliuretanowej, ponieważ 

materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

6. Wykonanie robót 

KOD CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 

 

6.1  Opis robót 

Zakres zadania obejmuje budynki przy ul. Konstruktorskiej 1, Konstruktorskiej 1A  

i Konstruktorskiej 3A w Warszawie.  Szczegółowy opis robót ujęto w opisie technicznym 

projektu wykonawczego. 

Wykonywanie robót w zakresie branży sanitarnej dotyczy: 

 wykonanie zabezpieczenia istniejącego wyposażenie budynku w rejonie 

prowadzenia prac budowlanych, 

 zabezpieczenie infrastruktury technicznej budynku w rejonie  prowadzenia 

prac budowlanych, 

 demontaż instalacji hydrantowej,  

 demontaż szafek hydrantowych,  

 montaż nowej instalacji hydrantowej, 

 montaż szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem, 

 próby ciśnienia, 

 próby i odbiory,                                                                                                                                                       

 wykonanie zabudowy z płyt G-K (zabudowa instalacji hydrantowej ), 

 obmurowanie szafek hydrantowych,  

 uzupełnienie ubytków w tynkach w miejscu osadzenia szafek  i instalacji 

hydrantowej,  

 prace malarskie w miejscach wykonania prac montażowych, 

 sprzątanie obszarów w których wykonano prace montażowe.  

 

6.2   Montaż instalacji wodociągowej 

Instalację doprowadzającą wodę do hydrantu wewnętrznego wykonać z rur 

stalowych ze szwem podwójnie ocynkowanych. Rury stalowe ocynkowane należy 

łączyć za pomocą gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego. 

Połączenia należy uszczelniać przy pomocy przędzy z konopi lub taśmy teflonowej. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu 

łączników.  

Przejście przewodów instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie 

p.poż. należy wykonać odporności ogniowej takiej jak przegroda. 

Przewody prowadzone pod stropem należy mocować przy pomocy obejm stalowych 

ocynkowanych z atestowanymi wkładkami gumowymi, bezpośrednio do stropu lub 

ścian. Pomiędzy elementy mocujące a przegrody należy stosować przekładki 

gumowe. Całość mocowania musi zapobiegać przenoszeniu się drgań powstających 

w wyniku działania instalacji. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania kolizje, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Kolejność wykonywania robót: 

a) wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

c) przecinanie rur, 
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e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

f) wykonanie połączeń. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 

co najmniej co 3,0 m, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 

najmniej jeden uchwyt. 

 

6.3   Izolacja cieplna 

Przewody instalacji hydrantowej powinny być zaizolowane termicznie w celu 

zabezpieczenia przed roszeniem. Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po 

uprzednim przeprowadzeni wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 

po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robot protokołem odbioru. 

Materiały izolacyjne powinny być czyste, suche i nie uszkodzone, a sposób 

składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 

zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być 

wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

 

6.4   Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z projektem wykonawczym, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty 

instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. Ustanowienie Kierownika 

robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w branży sanitarnej  

– specjalność instalacyjna  w zakresie instalacji wodociągowych, posiadającego 

aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1  Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

wodociągowej. Zakres badań odbiorczych winien obejmować co najmniej badania 

odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia 

przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 

zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 

przed możliwością przepływów zwrotnych. 

 

7.2 Pomiary 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów 

dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) 

po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika  

z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń, Pomiary spadków 

ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
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7.3 Badania szczelności instalacji hydrantowej 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd oraz przed 

wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd 

i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym 

zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 

przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie 

szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 

instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania 

szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet 

krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.  

 

Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną  

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 

podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 

wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje 

się instalacja nie może być przemarznięty. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć 

urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu 

instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 

(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody 

lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.  

 

Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna 

być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej: 

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

- 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 

przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania 

szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania 

szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość 

ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniej niż 10 bar. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, 

temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna 

przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, należy sporządzić protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 

stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem.  

 

Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 

Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem 

niezawierającym oleju. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym 

powietrzem nie powinna przekraczać 3 bar. Podczas badania powinien być używany 

cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% 

większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. Sprężarka, używana 

podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór 

bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia 

badania szczelności o nie więcej niż 10 %. Podczas badania szczelności instalacji 
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sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo 

wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez 

sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek 

wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 

W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je 

lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. Podczas dokonywania 

odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co 

najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama 

(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być 

słoneczna. 

Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie 

nieszczelności instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 

sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym był o 

wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 

W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 

badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić 

termin w którym instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do ponownych 

badań. 

 

7.4 Badania odbiorcze oznakowania instalacji hydrantowej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy 

poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im 

przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie 

oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na 

schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać 

sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

 

7.5 Badania armatury przy odbiorze instalacji hydrantowej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

• doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie  

z projektem (dokumentacją), 

• szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 

• poprawności i szczelność montażu armatury, 

• wydajności hydrantu oraz ciśnienia (protokoły z pomiarów). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

7.6 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, 

obejmują sprawdzenie: 

• doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację  

i porównanie z projektem 

• szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 

• poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 
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• regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna 

być przedstawiona do ponownych badań.  

8. Obmiar robót 

Prowadzenie obmiaru robót nie jest konieczne, rozliczenie finansowe 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w formie ryczałtowej.  

9. Rozliczenie  robót 

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

  


