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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór 
wymagań w zakresie wymiany instalacji wodociągowych i hydrantowych w budynku 
zlokalizowanym przy ul. Parola 1 w Warszawie, dzielnica Bielany.  
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych. 
 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część Dokumentów 
Przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów, biorących udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wymiany wewnętrznych instalacji w budynku 
zlokalizowanym przy ul. Parola1 w Warszawie, dzielnica Bielany. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacji 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży sanitarnej, określony w Projekcie 
Wykonawczym i Przedmiarach Robót projektowanych instalacji w budynku mieszkalnym przy ul. 
Parola 1 w Warszawie.  
 
Projekt Wykonawczy wykonany został na podstawie: 

− Inwentaryzacji  własnej w zakresie instalacji sanitarnych. 
− Istniejącej dokumentacji archiwalnej obiektu. 
− Wytycznych Inwestora. 
− Uzgodnień i wytycznych branżowych. 
− Obowiązujących norm i przepisów  

 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie i odbiór nw. robót: 
 

KOD CPV-45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
− 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 
− koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami 
− zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 

 
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 Inwestora. 

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 Inwestorem. 

3) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a 
w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta. 
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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 placu budowy 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 Placu Budowy 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, placów publicznych i prywatnych. 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 placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także 
zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót 
oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu 
jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 

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 DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Doku-
mentacją,  ST zawierającą wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora 
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane. 
Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
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 Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych 
przez Inwestora.  
Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
2.1. 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 szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 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 sprawdził  on (Wykonawca) 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 dotycz ące 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, wymaganiom Projektów Wykonawczych i przedmiarów robót, 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

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 Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. 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 ta 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 (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do 
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru – 
posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
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bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub 
aprobatą techniczną. 
Uwaga:  
Dopuszcza si ę stosowanie urz ądzeń zamiennych  o parametrach nie gorszych ni ż 
urządzenia projektowane, po wcze śniejszej konsultacji z projektantem. 
 

3.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów 

3.2.1 Odbiór materiałów 
Urządzenia dostarczane na budowę przez Wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart gwarancyjne, 
protokoły odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzi pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi 
oględziny stanu. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 
techniczny. 
 

3.2.2 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. 
 

3.2.3 Składowanie rur i kształtek w  wi ązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji. 
 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek powinny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach, co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach powinny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami 
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.  

3.2.4 Składowanie przyborów i urz ądzeń 
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy 
przechowywać w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada 
poniżej 0°C. 

3.2.5 Inne wymagania 
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty 
wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia wykonane są 
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fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się w stanie 
zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich wstępnym uruchomieniu. 
 

3.2.6 Przewody 
Przewód doprowadzający wodę zimną do modułu C.W.U, prowadzony pod stropem garażu jak 
również doprowadzający wodę do nowych przyborów projektuje się z rur polipropylenowych typ-3 
PN20 łączonych przez zgrzewanie. Piony i poziomy wody ciepłej i cyrkulacyjnej, prowadzone pod 
stropem w piwnicy oraz w lokalach, projektuje się z rur polipropylenowych typ-3 PN20 Stabi, 
łączonych przez zgrzewanie.  
 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, lub w firmowych zwojach, czyste od zewnątrz i 
wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami 

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 Inspektorów Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora 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 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 Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, 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. Wymagania dotycz ące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1 m, 

− Jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

− Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury 

− powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
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− Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do 
+30°C. 
 

5.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
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. 
 

5.4. 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 PE, 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. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Opis robót 
Zakres zadania obejmuje istniejący budynek mieszkalny przy ul. Parola1 w Warszawie 
Wykonywanie robót w zakresie branży sanitarnej dotyczy: 
 

• Montaż instalacji wodociągowej 
• Próby szczelności instalacji wodociągowej 
• Montaż instalacji hydrantowej 
• Montaż hydrantów Dn33 
• Próby szczelności instalacji hydrantowej 
• Demontaż istniejącej instalacji hydrantowej 
• Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej 
 

6.2. Monta ż instalacji wodoci ągowej  

KOD CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE  HYDRAULICZ NE 
 
6.2.1 Wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji.  
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane  z uwzględnieniem ewentualnych 
odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy 
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wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie zgodnego 
z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych dotyczących warunków użytkowania. 

6.2.2 Monta ż ruroci ągów 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur PP PN16 w przypadku wody zimnej (odcinki 
instalacji do modułu c.w.u oraz do projektowanych przyborów) , PP PN20 Stabi w przypadku 
wody cieplej i cyrkulacyjnej, natomiast instalacja hydrantowa będzie wykonana z rur stalowych 
ocynkowanych wg PN-80/H-7421. 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. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02865.   
Przejście przewodów instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie p.poż. należy 
wykonać odporności ogniowej takiej jak przegroda. 
Przewody prowadzone pod stropem garaży 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 
przeszkody, 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, 
e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
f) wykonanie połączeń. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3,0m, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
 

6.2.3 Prowadzenie przewodów instalacji wodoci ągowych i hydrantowych 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia 
przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku 
jeżeli opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.  
Przewiduje się rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej do przyborów w płytkich bruzdach 
ściennych lub po ścianie po starych trasach. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarznięciem i 
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla 
grzejnego).  
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury.  
Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody.  
Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.  
 
Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 ºC.  
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na 
zewnętrznej powierzchni przewodów.  
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, 
stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:  
a). dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm,  
b). dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm,  
Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.  
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Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację.  
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). Projektowaną instalację należy 
prowadzić po istniejącej trasie. 

6.2.4 Podpory stałe i przesuwne 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.  
Rozwiązanie z rozmieszczeniem podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
odkształceń przewodów 
Odległość pomiędzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodów z polipropylenu 
stabilizowanych prowadzonych poziomo. 
  Średnica zewnętrzna   Temperatura 
przepływającej wody [°C] 

Dz [mm]    20  30  40  50  60  80 
16     125  120  120  110  110  90 
20     135  125  120  120  110  100 
25     145  145  145  135 125  120 
32     170  160  160  150  145  125 
40     185  185  180  170  160  145 
50     210  205  200  185  180 150 
63     235  230  220  210  200  180 

Dla przewodów pionowych odległości miedzy podporami należy zwiększyć o 20%. 
Przed każdym urządzeniem należy zainstalować mosiężne kulowe ćwierćobrotowe zawory 
odcinające.  
Na podejściach do pionów zamontować zawory kulowe odcinające z odwodnieniem. 
 

6.2.5 Tuleje ochronne 
Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, 
a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej.  
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu:  
a). co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b). co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku na stropie. 
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 
sztucznego.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu.  
 

6.2.6 Izolacja cieplna 
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej i cyrkulacyjnej w piwnicy oraz piony powinny być 
zaizolowane cieplnie. Piony i poziomy wody zimnej zabezpieczone będą przed roszeniem izolacją 
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z pianki polietylenowej o gr. 10mm. Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub 
elementów instalacji wodociągowej przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie. 
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 
robót 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. 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów: 
 

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm  
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm  
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

 
 

6.2.7 Monta ż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana.  
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji.  
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe itp. Jeżeli 
rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej 
przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie 
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktów czerpania), należy zainstalować 
odpowiednie wyposażenie umożliwiające przepływ zwrotny.  
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zastosowana w takim położeniu aby w czasie 
rozbioru wody napływała ona „pod grzybek”.  
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym.  
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody po ich odcięciu. Armatura spustowa 
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w łączkę do węża w 
sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.  
 

6.2.8 Oznaczenia 
Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach 
dostępu, związanych z użytkownikiem. 
 

6.2.9 Ogólne wymagania wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektami wykonawczymi, 
oraz poleceniami Inspektorów 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, posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności 
do OIIB, oraz kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania pracami 
elektrycznymi, posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjne w zakresie instalacji 
i urządzeń elektrycznych, zaświadczenie kwalifikacyjne D oraz aktualne zaświadczenie 
o przynależności do OIIB. Zapoznanie się z obiektem przed złożeniem oferty. 
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7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Badania instalacji wodno-kanalizacyjnej 

7.1.1 Zakres bada ń odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, 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. 

7.1.2 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. 

7.1.3 Badania odbiorcze szczelno ści instalacji wodoci ągowej i hydrantowej 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji 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 inst. 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 barów. 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, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, 
czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem. 
Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
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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 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. 

7.1.4 Czynno ści po badaniach zwi ązanych z napełnieniem instalacji wod ą 
Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie w którym się ona 
znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury 
zewnętrznej poniżej 0°C. 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
wodociągowej Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na 
porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
technicznej instalacji. Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym ocenić, wygląd zewnętrzny 
izolacji. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

7.1.5 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodo ciągowej 
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. 

7.1.6 Badania zabezpieczenia instalacji wody ciepłe j przed przekroczeniem 
granicznych warto ści ci śnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-10700[4]. 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. 

7.1.7 Badania efektów regulacji instalacji wodoci ągowej wody ciepłej 
Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym 
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż 
jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 °C do 60°C. Po 
przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
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wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  

7.1.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem  jakości wody 
wodoci ągowej  

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji należy przeprowadzić sprawdzając zgodność 
doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, w zależności od jakości wody 
wodociągowej. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

7.1.9 Badania armatury przy odbiorze wody wodoci ągowej  
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 głowicy armatury. 
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. 
 

7.1.10 Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta żową 
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, 
• 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. 
 

7.1.11 Badania armatury automatycznej regulacji(regulatoró w) 

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
• doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez jej identyfikacje 

(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem (dokumentacją), 
• poprawności i szczelności montażu połączeń armatury (regulatorów), 
• poprawności i szczelności montażu głowicy armatury (regulatorów), 
• poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
• nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 
• plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
• poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem, hałasem). 
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. Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiający. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy wszelkich 
dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych materiałów na plac budowy, oraz 
stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w każdej chwili przed 
odbiorem częściowym i końcowym. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy 
rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich 
się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
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Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania Robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym 
harmonogramie Robót budowlanych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarów robót: 

− m (metr) - wykonanych i odebranych elementów liniowych,  
− kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają 

się mniejsze części, 
− szt. (sztuk) – elementy policzalne, 
− r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych, 
− m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

powierzchni, 
− m3 (metr sześcienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

objętości, 
− m-g (motogodziny) - praca transportu, 
− inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub 

w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych 
W wycenie Robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, 
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, 
materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, 
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 
dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane 
przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 
urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne 
materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub 
innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. 
Przy wycenie Robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 
mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów zawarte 
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość poszczególnych części 
składowych. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów jest spełnienie 
wymagań postawionych poszczególnym elementom (zapewnienie standardów jakościowych i 
ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i 
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Dla robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą 
płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone 
dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych, oraz 
ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla danego zakresu 
rzeczowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
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− Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na 
teren budowy i transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, 
strat i odpadów; 

− Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 
− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
− Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 
roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 
(urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, 
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 
74, poz. 676. 
 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904) 
 


