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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych dot. „Przebudowy istniejącej łazienki w 
Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu, Dz. Nr ewid. 2021”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego 
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące zgodnych z załączonym przedmiarem 
robót: 
- roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów i murowanie bruzd 
- montaż nowej instalacji 
- wykonanie izolacji instalacji 
- wykonanie prób i odbiorów technicznych 
- montaż urządzeń sanitarnych, wykonanie sprawdzenia prawidłowego działania 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe - Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do 
instalacji wodociągowej. 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i 
urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 
przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem 
na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 
odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG. 
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 
Studzienka wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania 
armatury – np. wodomierza. 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające 
wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej. 
 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, szczegółową 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  
 
1.6. Dokumentacja robót montażowych  instalacji wodociągowych 
Dokumentacje robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i 
odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- specyfikacja techniczna szczegółowa wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 
2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

• Rury i kształtki  
 

- Instalacja wykonana będzie z rur z polipropylenu łączonych za pomocą złącz zaciskowych z 
zastosowaniem kształtek tego systemu, o średnicy Dn20, PN-EN ISO 15874-1:2004, PN-EN ISO 15874-
2 :2004 ,. PN-EN ISO 15874-3:2004, PN-EN ISO 15874-5:2004, PN-C-89207 
Izolacja otuliną z pianki polietylenowej, o grubości izolacji przewodów odpowiednią dla danej średnicy 
przewodu, oraz miejsca prowadzenia instalacji, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.11.2008 r. 

-  Tuleje ochronne z rur stalowych  



• Uzbrojenie instalacji wodociągowej 
 

W instalacji wody zostaną zainstalowane między innymi następujące elementy uzbrojenia: 
- Podejścia dopływowe do baterii czerpalnych umywalkowych (montowanych na umywalce) z zaworkami, 
- Podejścia do przycisków spłukujących do pisuarów, 
- Podejścia do misek ustępowych, 
- Złączki 
W skład uzbrojenia wejdą także wszystkie elementy niezbędne do poprawnego funkcjonowania instalacji, 
zgodne z SST. 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscach ich wykonywania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez 
Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące 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 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- 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, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. 
Przewóz powinien odbywać się w temperaturze otoczenia od -5ºC do +30ºC. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych – zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
4.3. Składowanie materiałów 

 Składowanie rurociągów  
Mogą być składowane w różnych temperaturach, również niskich (poniżej 0ºC ). Ze względu na wrażliwość 
na działanie promieni ultrafioletowych należy chronić rury przed bezpośrednim długotrwałym działaniem 
promieni słonecznych.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez pokrycie 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 3 m, przy 
czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach 
na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie 



co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 
co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać  warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o 
różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemienie lub kolejne warstwy oddzielać  przekładkami 
drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych zamocowanych odstępach 1 
do 2m. 

Składowanie armatury 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie niższej niż 0ºC. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny się znajdować związki chemiczne działające korodująco. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Instalację wody zimnej należy wykonać z rur polipropylenowych PP-R PN20 łączonych przez zgrzewanie . 
Przewiduje się prowadzenie rurociągów przy ścianach konstrukcyjnych w obudowie karton – gips, w 
posadzce oraz w bruzdach ściennych. Kompensacja rurociągów odbywa się w sposób naturalny poprzez 
załamania i łuki. Przewody należy izolować na całej długości. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach 
ochronnych. 

 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy: 
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 
 
5.2. Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. powyżej należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury. 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów. 
2. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów. 
3. Przecinanie rur. 
4. Obsadzenie tulei. 
5. Ułożenie rur i kształtek. 
6. Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania, oraz łączników gwintowanych. 
7. Zaślepienie wylotów rur. 
 
5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
(zgodnie z DIN 8077 i DIN 8078) 

Połączenie rur  
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 
 
Przewidziano  stosowanie  połączeń : 
1) zgrzewane  
- kielichowe ( przy użyciu kształtek kielichowych do zgrzewania) 

      2) gwintowane  
- kształtki z wtopionym gwintem metalowym 

 
Ad 1.  
Połączenie takie polega na jednoczesnym podgrzaniu końcówek przewodów  (rury i kształtki) - 
doprowadzeniu ich do wymaganego stopnia elastyczności, a następnie wciśnięciu końca rury do kielicha 



kształtki. Po wychłodzeniu złącza otrzymujemy jednorodne połączenie bez użycia jakichkolwiek dodatkowych 
materiałów. Przy prawidłowo wykonanym złączu widoczny jest charakterystyczny wpływ wyciśniętego 
nadmiaru tworzywa przy obwodzie zgrzewu. 
Proces łączenia odbywa się w kilku fazach: 
I faza podgrzewania  - końcówki przewodów wciska się w trzpień do tulei na zgrzewarce i podgrzewa do 
osiągnięcia wymaganej plastyczności ( ok. 260st C) 
II faza łączenia – wciśnięcie rury do kielicha kształtki zgodnie z wcześniej zaznaczona pozycją i głębokością 
(osiowo bez obracania jednego elementu względem drugiego) 
III faza stygnięcia – wykonane złącze pozostawić nieruchomo do ostygnięcia i uzyskania żądanej trwałości. 
Stygnięcie powinno przebiegać w warunkach naturalnych bez użycia wentylatorów itp.. 
Mocowanie rurociągów powinno zapewnić ich wydłużalność spowodowaną zmianami temperatury. 
Usytuowanie punktów powinno być starannie dobrane aby zapewnić kompensacje przewodów. Odległość 
pomiędzy obejmami przesuwnymi zależna jest od temperatury czynnika i średnicy przewodu. 
Wydłużenia liniowe przewodów mogą być przejęte przez tzw. „ odcinki giętkie albo przez kompensatory”. 

 
Zastosowanie kompensatorów  

 
W przypadku, gdy wydłużenia nie mogą być skompensowane przez naturalne załamania rurociągu należy 
stosować kompensatory.  
W systemie rur PP zaleca się stosować kompensatory w kształcie litery „U”.  
Stosując kompensatory należy starannie wyznaczyć usytuowanie punktów stałych. W środku kompensatora 
należy montować punkt stały. 
 
Montaż zaworów 

 
Należy stosować obustronne zamocowanie rurociągu – za i przed zaworem, ponieważ armatura stanowi 
obciążenie instalacji polipropylenowej. Dobrym rozwiązaniem jest usytuowanie punktu stałego w miejscu 
zamontowania zaworu (dot. szczególnie mniejszych średnic). 
 
5.4. Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej. 
 Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych 
w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich  norm. 
 Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych 
przez producentów określonych materiałów. 
 
5.5. Izolowanie rur  

Należy stosować izolacje z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu w następujących 
sytuacjach: 
� Dla długich ciągów przewodów, gdzie może występować duże schłodzenie wody. 
� W obszarach o dużym zagęszczeniu rur grzewczych z uwagi na możliwość występowania wysokiej 

temperatury posadzki. 
� Dla rurociągów prowadzonych w stropach nad nieogrzewanymi pomieszczeniami. 
� W celu nie dopuszczania do ewentualnego zamarzania wody w rurach. 
� W celu niedopuszczenia do kondensacji wilgoci z powietrza w pomieszczeniu na powierzchni rur 

transportujących czynnik o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy powietrza otaczającego. 
Zalecane grubości g[mm] izolacji dla rurociągów z zimną wodą: 

Grubość izolacji przewodów należy dobrać odpowiednią dla danej średnicy przewodu, oraz miejsca 
prowadzenia instalacji, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) 
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku 
ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) 
obserwuje się instalacje jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz 
spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 
 Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji 
przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i 
roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została 
wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta 
przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w 
dokumentacji technicznej i WTWiO. 
 Badanie szczelności instalacji możemy przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. 
zeszytu nr 7 WTWiO). 
 Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia 
na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać 
wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 
 Dla instalacji ciepłej i cyrkulacyjnej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 
pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60ºC, przy ciśnieniu 
roboczym. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym 
przygotowanym przez Wykonawcę. 

Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych instalacji, wodociągowych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
- rodzaj rur i ich średnic, 
- rodzaju urządzeń i armatury  
Długość rurociągów  
-długość rurociągów obmierza się w metrach wzdłuż osi, 
-należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do układu wodomierzowego (od strony 
instalacji)  
- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów 
rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na 
gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 
- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do 
przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu 
liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 
- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, 
- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
Elementy i urządzenia instalacji 
Zawory, baterie, wodomierze, ogrzewacze wody liczy się w sztukach lub kompletach. 
Próbę szczelności 
Ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic. 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zakres badań odbiorczych 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Badania 
muszą obejmować między innymi 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. Zakres tych 
badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniający dokładność odczytu +/- 0,5ºC, 
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność 
odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji  
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić 
dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru. 
Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, przewodów 
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane 
lub przejścia przez strefy pożarowe, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru technicznego końcowego. 
 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganymi określonymi w 
odpowiednich WTWiO, 
- przeprowadzić niezbędne  badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR 00 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w 
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 



 
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wodociągowych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót pomocniczych, 
- montaż rurociągów i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 
zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. Nr 72, poz. 747). 
 
10.2. Normy 
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania. 
- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
- PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen 
(PP). 
 
10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych dot. „Przebudowy istniejącej łazienki w 
Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu, Dz. Nr ewid. 2021”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 
robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i urządzeń na tych instalacjach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
 
Instalację kanalizacyjną – stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami odprowadzającymi ścieki do pierwszej studzienki od strony budynku. 
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno – sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. 
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych do 
przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionu do przykanalika lub 
innego odbiornika. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR – 00 – 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 
Dokumentacje robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i 
odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 



w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 
2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
• Rury i kształtki 

 
Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC muszą spełniać warunki określone w 
PN-EN 1401-1:1999., rury łączyć na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta, zakres 
średnic od dn50 do dn160, klasa N, do prowadzenia po ścianach i w bruzdach wewnątrz budynku.  

 
• Przybory i urządzenia instalacji kanalizacji sanitarnej  

 
W instalacji kanalizacji sanitarnej zostaną zainstalowane między innymi następujące elementy 
uzbrojenia: 

1 Rewizje  dn110 PVC. 
2 Biały montaż – standardowy 
3 Biały montaż – dla niepełnosprawnych 

 
W skład uzbrojenia wejdą także wszystkie elementy niezbędne do poprawnego funkcjonowania 
instalacji, zgodne z SST. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 



użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące 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 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- 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, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. 
Przewóz powinien odbywać się w temperaturze otoczenia od -5ºC do +30ºC. 
 
4.2.   Składowanie materiałów 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą przekraczającą 40ºC. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez pokrycie 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 3 m, przy czym 
ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na 
równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 
1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 
1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać  warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o 
różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać  przekładkami 
drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 do 2m. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
 
5.2. Montaż kanalizacji 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. powyżej należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury. 
Ścieki sanitarne z węzłów sanitarnych zlokalizowanych w budynku, odprowadzane będą grawitacyjnie 
podejściami do pionów i dalej poziomami odpływowymi do własnej sieci zewnętrznej, a następnie do 
istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej. Instalacja wykonana będzie z rur kanalizacyjnych PVC. Piony 
wyposażone będą w odpowietrzenia wyprowadzone nad dach lub zawory napowietrzające, oraz w szczelne 
rewizje. Podejścia do przyborów przewiduje się kryte (w ścianach).  
Ścieki technologiczne z przyborów zlokalizowanych w budynku, odprowadzane będą grawitacyjnie 
podejściami do pionów i dalej poziomami odpływowymi do własnej sieci zewnętrznej, separatora tłuszczu z 
częścią osadczą, a następnie do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej. Instalacja wykonana będzie z 
rur kanalizacyjnych PVC HT. Piony wyposażone będą w odpowietrzenia wyprowadzone nad dach lub zawory 



napowietrzające, oraz w szczelne rewizje. Podejścia do przyborów przewiduje się kryte (w ścianach).  
 
5.3. Połączenie rur i kształtek z PVC 
Przed montażem rur i kształtek z PVC  należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne 
rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i 
jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach 
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 

 Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca 
rury w kielich. 

 
  5.4.  Przejścia przez przegrody 
 
 Przejścia wszystkich przewodów przez ściany, stropy należy wykonać za pomocą tulei ochronnych. 
 
 5.5.   Biały montaż 
 
 Urządzenia białego montażu typu: umywalki, muszle ustępowe, pisuary, zlewozmywaki - standardowe oraz 

kompletne węzły sanitarne dla niepełnosprawnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-
10700/00. 

 
Próby szczelności 
Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całości instalacji zwracając szczególną uwagę na szczelność 
połączeń przewodów i armatury. Instalację kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności. Po napełnieniu 
instalacji wodą należy przeprowadzić kontrolę całości instalacji zwracając szczególną uwagę na szczelność 
połączeń rur, podejść, armatury i przewodów spustowych. Wyniki badania szczelności należy uznać za 
pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. nie stwierdzi się ubytków wody w rurażu.  
Z powyższych prób ciśnieniowych i szczelności należy spisać protokół w obecności Inspektora Nadzoru, 
Wykonawcy i Użytkownika. 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym 
przygotowanym przez Wykonawcę. 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych instalacji kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

- rodzaj rur i ich średnic, 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi.  
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 

- urządzenia białego montażu i armatury w  kompletach  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Badania przy odbiorze – rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przewodów instalacji kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 



odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy  
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie 
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +/- 2cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 
ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać +/- 1cm, 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej. 
 Szczelność przewodów  kanalizacyjnych powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 
ciśnienia próbnego wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą. 
 Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi rur i kształtek, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – 
częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zabudowy odebranego odcinka przewodu 
sieci kanalizacyjnej. 
 Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym  
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami badań stopnia zagęszczenia zasypki wykopu, 
- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, 
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
 
 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
 Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 
 Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze 
końcowym  złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na 
budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez 
Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym. 
 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 



- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów i urządzeń , 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. Nr 72, poz. 747). 
 
10.2. Normy 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 
- PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Niesplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: 
Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 
 
10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL. 
- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w inwestycji dot. „Przebudowy 
istniejącej łazienki w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu, Dz. Nr 
ewid. 2021”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji wodnej centralnego ogrzewania, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
  

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
 
Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z 
armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami. 
Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy, układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, 
działające samodzielnie lub w zgrupowanej współpracy. 
Kocioł jednofunkcyjny – przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania, może współpracować z 
zasobnikiem c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji centralnego ogrzewania, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR – 
00 – „Wymagania ogólne”. 

 
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania 

Dokumentacje robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 



zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR – 
„Wymagania ogólne”. 

Materiały stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania 

Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania  powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów centralnego ogrzewania w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy instalacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

 
2.3. Rodzaje materiałów 

 
- Rury stalowe łączone za pomocą spawania 
- Grzejniki stalowe płytowe zasilane bocznie 
- Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi 
- Zawory odcinające 
- Automatyczne zawory odpowietrzające na piony 
- wyroby dodatkowe: systemy mocowania rurociągów i ich elementów, przepusty ogniowe dla 
rurociągów, rury przepustowe, śrubunki grzejnikowe, termometry, manometry,  

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR – 00  
 „Wymagania ogólne” 



Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów zgodnie z instrukcją producenta. 
 

4.3. Składowanie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”  
 

5.2. Zakres i kolejność wykonywania robót 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania  
- układanie instalacji centralnego ogrzewania 
- montaż grzejników 
- montaż zaworów grzejnikowych 
- montaż automatycznych zaworów odpowietrzających 
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o. 
- wykonanie izolacji instalacji c.o 
- wykonanie obudów kartonowo – gipsowych 
- wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych 
- montaż głowic termostatycznych 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”  
 

6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania robót 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 
 
 



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR – 00 Wymagania ogólne”  
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym 
przygotowanym przez Wykonawcę. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Badania przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 8 

 
8.2. Odbiór końcowy instalacji c.o. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania 
w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia w zakresie 
izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 



Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę 
w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem 
finansowym. 

 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania uwzględniają między 
innymi: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- montaż przewodów i pozostałych urządzeń centralnego ogrzewania, 
- wykonanie badań, kontroli, pomiarów odbiorczych, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – 
zeszyt 6 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. 
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 
80/03 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, 
Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych 
w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 



znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania 
przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r) 
[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 
10.11.2003 r) 
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :nwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) 
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciep1ny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania 9 
- 9 - 
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie 
uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
Terminologia 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 
m3 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w inwestycji dot. „Przebudowy istniejącej łazienki w 
Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu, Dz. Nr ewid. 2021”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji wentylacji mechanicznej a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
  

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
 
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch. 
Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem kratek nawiewnych i wyciągowych, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 
ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Uzdatnianie powietrza – procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu 
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 

  Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub na   regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu 
przepływu. 
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
Okap - element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania 
zanieczyszczeń powietrza. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 



projektową, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji wentylacji mechanicznej, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w STWiOR – 00 – „Wymagania ogólne”. 

 
1.6. Dokumentacja robót montażowych wentylacji mechanicznej 

Dokumentacje robót montażowych wentylacji mechanicznej stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 
2072), 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR – 
„Wymagania ogólne”. 

Materiały stosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych  

Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 



Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. 
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 
lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

 
2.3. Rodzaje materiałów 

POMIESZCZENIA SANITARNE 
Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjęto 50 m3/h na każdą miskę 
ustępową, oraz 25 m3/h na każdy pisuar.  

Pomieszczenia wentylowane będą grawitacyjnie, ze wspomaganiem mechanicznym za pomocą 
wentylatorków łazienkowych DN100 z opóźnieniem czasowym i podłączonych do istniejących kanałów 
wentylacji grawitacyjnej.  

Wentylatory uruchamiane będą wraz z światłem. 

Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki nawiewne umieszczone w dolnej 
części drzwi. 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR – 00  
 „Wymagania ogólne” 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów zgodnie z instrukcją producenta. 
 

4.3. Składowanie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”  
 

5.2. Wykonanie robót instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych” pkt 4.2 „Wykonanie” 

 



5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Kanały wentylacyjne są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nie wymagają dodatkowych 
zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w STWiOR – 00 „Wymagania ogólne”  

 
6.2. Kontrolę wykonania instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych” pkt 5 „Odbiór robót” 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR – 00 Wymagania ogólne”  
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym 
przygotowanym przez Wykonawcę. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić zgodnie z 
ustaleniami podanymi w zeszycie nr 5 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych” pkt 5 „Odbiór robót” 

 
8.2. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 

Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

 
8.3. Odbiór techniczny częściowy  

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi przewodów i kształtek oraz pozostałych elementów instalacji wentylacji 
mechanicznej  jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który 
stanowi podstawę do rozliczenia częściowego zgodnie z harmonogramem finansowym sporządzonym 
przez  Wykonawcę. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym – częściowym przewodu wentylacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

 1. Sprawdzeniu kompletności wykonanych prac, 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją powykonawczą, 
- zbadaniu ogólnemu, 
- zbadaniu wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  
- zbadaniu czerpni powietrza, 
- zbadaniu przepustnic wielopłaszczyznowych, 
- zbadaniu sieci przewodów, 
- zbadaniu nawiewników i wywiewników, 
- zbadaniu elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych, 



- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów wentylacyjnych, 
- sprawdzenie wydajności poszczególnych wentylatorów 
- sprawdzenie protokołu z regulacji instalacji wentylacji 
- sprawdzenie protokołu skuteczności ( wydajności ) instalacji wentylacji  
 
2. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 
c) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie 
kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
d) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
e) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
3. Kontrola działania 
Następnie należy przeprowadzić kontrolę działania, której celem jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak 
filtry, wentylatory, przepustnice itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, 
nastaw i regulacji wstępnej instalacji: 
- Kontrola działania wentylatorów  
a) Kierunek obrotów wentylatorów;  
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;  
c) Działanie wyłącznika;  
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 
4. Następnie należy wykonać pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wentylacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- inwentaryzacją powykonawczą, 
- protokołem szczelności systemu wentylacyjnego, 
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonaną instalacją wentylacji mechanicznej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu wentylacji. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze 
końcowym  złożyć oświadczenia: 
- o wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i 
sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę 



w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem 
finansowym. 

 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej uwzględniają między 
innymi: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- montaż przewodów i pozostałych urządzeń wentylacyjnych, 
- wykonanie badań, kontroli, pomiarów odbiorczych, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wentylacyjnych do stanu pierwotnego. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 
zmianami) 
 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 
 

10.3. Normy 
 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym – Wymiary 



- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym – Wymiary 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających  
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 
mechaniczne  
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów  
- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
- PrEN 12236  Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe 
 

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2002. 
- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


