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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

   --------------------------------------------

DLA INSTALACJI WOD-KAN , C.W.U.
DOTYCZY MODERNIZACJI  NA POTRZEBY STOWARZYSZENIA
REGIONALNEGO  OᖠRODKA INFORMACJI WRZA  Z  
DOSTOSOWANIEM CI၀GÓW KOMUNIKACYJNYCH  ORAZ
TOALET DO POTRZEB OSÓB NIEPEᐐNOSPRAWNYCH 

PODSTAWA  OPRACOWANIA
Umowa z inwestorem  -  CPV 74222100-2

2. PRZEDMIOTEM ROBÓT  OBIᆀTYCH SPECYFIKACJ၀ 
TECHNICZN၀ 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej  / ST / sၐ wymagania  dotyczၐce wykonania  i odbioru 
robót  dotyczၐcych budowy nowej   kanalizacji  instalacji wod-kan i c.w.u  ,   w  
modernizowanych pomieszczeniach ᐠazienek w budynku  Urzᆐdu Statystycznego w 
Olsztynie   ul, Koᖰciuszki 78/82.,  10-959 Olsztyn.

3. ZAKRES STOSOWANIA   ST
Specyfikacja  Techniczna  / ST / jest stosowana  jako  dokument przetargowy  i kontraktowy 
przy realizacji robót wymienionych  w punkcie  2.0

4.0 ZAKRES  ROBÓT 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmujၐ   wszystkie czynnoᖰci  umoៀliwiajၐce  i 
majၐce na celu budowᆐ instalacji wod-kan .i c.w.u , w modernizowanych pomieszczeniach
budynku Urzᆐdu  Statystycznego w  Olsztynie . zgodnie z punktem 2.0.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiၐzana  jest  z wykonaniem nastᆐpujၐcych robót :

. budowa nowej instalacji wod – kan  , c.w.u w pomieszczeniach ᐠazienek 

. instalacja przyborów sanitarnych w ᐠazience dla osób niepeᐠnosprawnych  
 

4.1.BUDOWA INSTALACJI  WOD – KAN
4.2.1. OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ , CIEPᐐEJ UឰYTKOWEJ .

Przewody instalacji wody zimnej i ciepᐠej wykonaၰ z rur Teceflex  lub  o podobnych 
wᐠaᖰciwoᖰciach i  zaizolowaၰ otulinၐ Termaflex FRZ.
Woda  ciepᐠa z elektrycznych przepᐠywowych  podgrzewaczy  wody typu EPO.D Amicus 
N= 4,0kW i istniejၐcego  podgrzewacza wody   N= 4,0kW
Jako armaturᆐ  zastosowano zawory odcinajၐce , przelotowe, kulowe . .

Baterie umywalkowe  standardowe i dla osób niepeᐠnosprawnych 
Prowadzၐc przewody w bruៀdzie  ᖰciennej  bruzdy naleៀy wykonaၰ ze szczególnၐ staranoᖰciၐ.



Mocowanie przewodów do przegród budowlanych  powinno nie dopuszczaၰ  do powstania  i 
rozchodzenia  haᐠasu  i drgaᑀ . Poziom dៀwiᆐku   od instalacji nie powinien przekraczaၰ 
dopuszczalnych wartoᖰci okreᖰlonych wg PN – 87/B –02151/02 .
W punktach poboru naleៀy stosowaၰ dodatkowe  mocowania.
Na przewodach w przejᖰciach przez przegrody budowlane  stosowaၰ stalowe tuleje ochronne  
o dᐠugoᖰci wiᆐkszej od gruboᖰci przegrody o 1 cm .
ᖠrednica rury ochronnej powinna  byၰ  o dwie    ᖰrednice wiᆐksze od przewodowej .

Nie moៀna prowadziၰ przewodów wodociၐgowych w budynkach nad 
przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegᐠoᖰၰ metalowych przewodów instalacji  wodociၐgowych od przewodów  
elektrycznych  przy ukᐠadaniu równolegᐠym powinna  wynosiၰ co najmniej 0,5 m w 
miejscach skrzyៀowaᑀ .

4.2.2. PRÓBY INSTALACJI ZW, CWU.
Po zakoᑀczeniu prac montaៀowych przed zaizolowanie  instalacji naleៀy wykonaၰ 
dokumentacjᆐ powykonawczၐ  ( równieៀ fotograficznၐ ) oraz instalacje wody  zimnej i ciepᐠej 
naleៀy  podaၰ próbom szczelnoᖰci , potwierdzonym protokolarnie : 

. instalacje ZW : na ciᖰnienie 0,9 Mpa  wodၐ zimnၐ ;

. instalacje CW : na ciᖰnienie 0,9 Mpa wodၐ zimnၐ oraz na ciᖰnienie wodociၐgowe  wodၐ   
o temperaturze 55 C .

Instalacje naleៀy napeᐠniၰ powoli , od doᐠu aby usunၐၰ powietrze z rurociၐgu .W trakcie 
napeᐠniania na kaៀdym pionie naleៀy otworzyၰ najwyៀej zamontowany zawór czerpalny ( dla 
odpowietrzenia  ).  
Instalacjᆐ uwaៀa siᆐ za szczelne   , jeៀeli manometr w ciၐgu 20 minut nie wykaៀe spadku 
ciᖰnienia wiᆐkszego niៀ  5%.
Po sprawdzeniu szczelnoᖰci instalacje naleៀy kilkakrotnie przepᐠukaၰ czystၐ  wodၐ  oraz 
zdezynfekowaၰ  zgodnie z wymogami SANEPIDU.
Badania jakoᖰci wody przeprowadziၰ  zgodnie z PN / b –107 ,00,00, i02 .

4.2.3. IZOLACJE CIEPᐐOCHRONE.
Przewody wody zimnej i ciepᐠej prowadzone w piwnicy  naleៀy zabezpieczyၰ  niepalnၐ 
izolacjၐ :

. przewody CWU : zabezpieczyၰ przed utratၐ ciepᐠa . 
Zaprojektowano izolacje termoizolacyjnymi otulinami z Thermaflex FRZ .
Gruboᖰၰ  izolacji :  Dn 15-20-25 gr 20 , 

 

 4.3 . INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ 
4.3.1. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji  sanitarnej (poziomy i piony ) wykonaၰ z normၐ  PN –92/B –01707 
,,Instalacje kanalizacyjne  - wymagania w projektowaniu ‘”  , z rur kanalizacyjnych , 
kielichowych  z NPVC  produkcji WAVIN – Metalplast Buk ,  o zᐠၐczach uszczelnionych 
uszczelkami w kierunku przeciwnym do przepᐠywu  ᖰcieków .
Wᐠၐczenie do istniejၐcych pionów kanalizacji sanitarnej trójnikami PVC fi 100 i fi 50  



Minimalna ᖰrednica podejᖰၰ :
. do umywalek i pisuarów :                        fi 0,050 m;
. do muszli ustᆐpowych      ;   fi 0,100 m;

Muszla ustᆐpowa  powinna  byၰ urzၐdzeniem wᐠၐczonym najniៀej na danej kondygnacji do 
pionu kanalizacji  sanitarnej  - zabezpieczenie  przed wysysaniem zabezpieczeᑀ  wodnych  w 
syfonach .  Piony kanalizacji sanitarnej naleៀy zakoᑀczyၰ ponad dachem  wywiewkၐ  .
Przewodów  z NPVC nie naleៀy prowadziၰ    nad rurami zimnej i ciepᐠej wody , 
centralnego ogrzewania  oraz przewodami elektrycznymi .
Minimalna odlegᐠoᖰၰ przewodów  kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna 
wynosiၰ  0,1 m, a w przypadku   , gdy  odlegᐠoᖰၰ  ta jest mniejsza , naleៀy zastosowaၰ  
izolacjᆐ  termicznၐ . 

4.3.2.  PRZYBORY SANITARNE 
W obiekcie zaleca siᆐ zastosowanie umywalek jednootworowych pisuarów i misek      
ustᆐpowych standartowych .
W ᐠazience dla osób niepeᐠnosprawnych sprzᆐt sanitarny przystosowany do  obsᐠugi ,, bez 

barier’’ z uchwytami  dla osób niepeᐠnosprawnych 
 

.
4.4.WENTYLACJA  

4.4.1. BUDOWA WENTYLACJI ᐐAZIENEK 
 W pomieszczeniach   ᐠazienek  wyciၐg powietrza za pomocၐ  wentylatorów  

nakratkowych  POLO5 WC fi 120   N= 20 W firmy  Dospel .

  
 

 .

5.0 . PRACE  TOWARZYSZ၀CE  I  ROBOTY TYMCZASOWE 
 Montaៀ instalacji wod-kan , C.W.U ,    

. instalacyjne ;
. analiza  dokumentacji ;
. kompletacja  materiaᐠów i skᐠadowanie  ich w miejscu  wskazanym  przez   

Generalnego Wykonawcᆐ ;
  

. roboty budowlane  w zakresie inst. wod – kan.  inst.  , przygotowujၐce  front robót  pod  
gᐠówne roboty instalacyjne ; przekucia  i bruzdy  naleៀy wykonaၰ   ze szczególnၐ  staranoᖰciၐ  
, ៀeby nie naruszyၰ  konstrukcji budynku .  



6.0 . KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH OBIᆀTYCH 
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  W ZAKRESIE  WOD-KAN, CWU, 
ODPROWADZENIA ᖠCIEKÓW  Z BUDYNKÓW ,  DOPROWADZENIA 
WODY DO BUDYNKÓW ,    KOTᐐOWNIA    C.O  INSTALACJA 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

KOD CPV  45000000-7              ROBOTY BUDOWLANE                                       
45320000-6            ROBOTY IZOLACYJNE                     
45332200-5            HYDRAULIKA
45332400-7            ROBOTY W ZAKRESIE SPRZᆀTUY 

SANITARNEGO
45331211-8            INSTALOWANIE WENT  

 45255600-5             KᐐADZENIE RUR KANALIZACYJNYCH

7.0. WYBRANE OKREᖠLENIA  PODSTAWOWE 
a. odbiór  techniczny czᆐᖰciowy : 

 - odbiór  techniczny tych  elementów  ,  które  podlegajၐ zakryciu przed                     
caᐠkowitym zakoᑀczeniu montaៀu .

 - odbiór  techniczny inst wod-kan  .

b. odbiór techniczny koᑀcowy  - odbiór  techniczny po zakoᑀczeniu montaៀu inst
wod-kan . , 

8. WYMAGANIA  TECHNICZNE
8.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca przedstawi  Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzglᆐdniajၐcy wszystkie etapy , w jakich bᆐdzie  realizowana  budowa inst. Wod-kan,
C.W.U ., 

8.2. ROBOTY MONTAឰOWE 
Po udostᆐpnieniu frontu robót  przez ekipᆐ budowlanၐ  naleៀy przystၐpiၰ do wykonania  robót 
instalacyjnych  z godnie z wymaganiami szczegóᐠowymi.
- montaៀu rurarzu  z zaworami ;
- wykonanie podejᖰၰ
- montaៀ sprzᆐtu sanitarnego 
- montaៀ rurociၐgów 

8.3 . WYMAGANIA  DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU I MASZYN 
Naleៀy stosowaၰ sprzᆐt i maszyny atestowane  i z dopuszczeniem  do uៀytkowania .

8.4 PRÓBY I KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
Kontrola zwiၐzana z wykonaniem  powinna  byၰ przeprowadzona  w czasie  wszystkich  faz
robót . Potwierdzeniem prawidᐠowoᖰci wykonania poszczególnych etapów bᆐdၐ  protokóᐠy  

odbiorów  czᆐᖰciowych tych etapów .



8.5  ZGODNOᖠၠ  Z DOKUMENTACJ၀
Poszczególne fazy robót powinny byၰ  wykonane  zgodnie  z przyjᆐtၐ dokumentacjၐ  
technicznၐ . Odstᆐpstwa  powinny byၰ uzgodnione z Inwestorem , autorem projektu  i 
odpowiednimi organami . Wszelkie odstᆐpstwa  od przyjᆐtej dokumentacji  , wynikᐠe  w 
trakcie  budowy , powinny byၰ udokumentowane  zapisem w dzienniku Budowy  i 
potwierdzone  przez wpis  nadzoru technicznego  lub innym równorzᆐdnym dokumentem. 

8.6.ODBIÓR ROBOT
Przy odbiorze  koᑀcowym powinny byၰ dostarczone  nastᆐpujၐce  dokumenty oprócz tych 

wymaganych przy  odbiorach czᆐᖰciowych :
- protokóᐠy wszystkich odbiorów czᆐᖰciowych 
- inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i obiektów  w planach sytuacyjnych wykonana

przez jednostki upowaៀnione.
 

 9. ROZLICZENIE  ROBÓT 
 

Zasady  rozliczania i pᐠatnoᖰci za wykonane roboty powinny byၰ okreᖰlone w umowie z 
uwagi na  wielkoᖰၰ zadania nie przewiduje siᆐ rozliczeᑀ robót tymczasowych i 
towarzyszၐcych przed zakoᑀczeniem  caᐠoᖰci  prac realizacyjnych

10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-91/B  0220              Ochrona cieplna budynków . Wymagania i badania 
PN-M-75003/1990       Wytyczne projektowania inst co- wymagania techniczne  

COBTRI  INSTAL
PN -92/B -01706           Instalacje wodociၐgowe – wymagania w projektowaniu 
PN-92/B  -01707             Instalacje kanalizacyjne – wymagania w projektowaniu 
PN-99 /B -01735             Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze
PN-64/B – 10400             Urzၐdzenia wody i kanalizacji  sanitarnej  w budownictwie 

 Warunki techniczne  wykonania i odbioru  robót budowlano-
Montaៀowych . Czᆐᖰၰ II. Roboty instalacji  sanitarnych i przemysᐠowych. Warszawa 1974.

Opracowaᐠ ; Janusz Królikowski  Upr Nr  34/94/OL  WAM/IS/10549/04./



 


