
Instalacja wod-kan 
 
 

A. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH 
 
Specyfikacja zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
sanitarnych wewnętrznych oraz posadowienia neutralizatora tłuszczów na zewnątrz budynku, 
które zostaną zrealizowane w budynku Świetlicy Wiejskiej w Wilczy.   
 

B. ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą  TECHNICZN Ą 
 
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu 
instalacji: 
- wody pitnej zimnej i ciepłej 
- kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej  
- zbiornika separatora tłuszczu na zewnątrz budynku 
 

C. WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną, i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
     D. DEFINICJE   
 
UŜyte w ST, wymienione poniŜej definicje i pojęcia, naleŜy rozumieć następująco:  
 
aprobata techniczna -pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność  
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowaŜnioną do tego jednostkę.  
bruzda instalacyjna -zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane 
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów.  
certyfikacja zgodności -działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, oraz Ŝe naleŜycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami prawnymi.  
deklaracja zgodności -oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.   
dokumentacja powykonawcza -dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy).  
Dziennik Budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,  
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji  
technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcy i Projektantem.  
kanał ściekowy -kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych.  
Kierownik Budowy  -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Księga Obmiarów -akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. KaŜdy wpis wymaga potwierdzenia przez 
InŜyniera.  



polecenie InŜyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŜyniera w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem Budowy.  
projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
 

 
E. WYMAGANIA  WYKONANIA WEWN ĘTRZNYCH INSTALACJI  WODY  

ZIMNEJ I CIEPŁEJ    
 
1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej .  
PowyŜsza specyfikacja stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
 
2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej. 
 
2.1. Instalacje wody zimnej, wykonać z rur stalowych, ocynkowanych.  
Instalację wody ciepłej z rur PEX z atestem higienicznym 
Połączenia gwintowane uszczelnić przy uŜyciu taśmy teflonowej lub przędzy z konopi. 
Niedopuszczalne jest łączenie rur ocynkowanych przez spawanie. 
2.2. Maksymalne odległości między punktami mocowania przewodów powinny wynosić: 
 
 

 
Średnica  rur w mm 

 
Odległość w m 

15-20 1,5 

25-32 
 

2,0 
 

40-50 2,5 

65-100 3,0 

 
 
2.3 . Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom 
pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
 
2.4. Zawory przelotowe naleŜy zainstalować w miejscach wskazanych na rysunkach. Zawory 
te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 
 
 
3. Kontrola i badania w trakcie robót 
 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŜytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 



3.1. Badania szczelności powinny być wykonane w temperaturze powietrza wewnętrznego 
powyŜej 0 st.C przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem 
izolacji cieplnej. 
3.2 Badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową, 
dokładnie odpowietrzając urządzenie. 
3.3. Po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia 
za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego. 
3.4. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niŜ 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach i armaturze. 
3.5. Instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia 
3.6. Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
 
4. Obmiar robót 
 
4.1. mb – dla ułoŜonych rur 
4.2. sztuki, komplet – dla zainstalowanego wyposaŜenia. 
 
 
 5. Odbiór robót 
 
5.1. Warunki szczegółowe odbioru Robót  
a). Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów uŜytych do Robót, wyników 
pomiarów i badań,  
b).Sprawdzić poprawność naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej. 
c) Przedstawić Inspektorowi Nadzoru Aprobaty, Certyfikaty i Deklaracje Zgodności 
dotyczące przedmiotowego zakresu robót. 
d) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
e) dokonać szczegółowych oględzin robót,  
f) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z  
Inspektorem Nadzoru.  
 

 
 

 
 
 
F. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA  
 

 
3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej: 
sanitarnej i tłuszczowej  
 
4. Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  



 
4.1.Przewody - poziomy kanalizacji wewnętrznej powinny być prowadzone w posadzce lub 
pod stropem kondygnacji . Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytami GK. 
 W kaŜdym przypadku instalacja powinna być ułoŜona tak, aby spełnione były warunki 
wynikające z właściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw 
sztucznych.  

 
4.2.Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 
spadku, zaleŜnego od średnicy projektowanego przewodu.  

 
4.3. Przewody poziome naleŜy mocować za pomocą obejm lub uchwytów do konstrukcji 
budowlanej w sposób uniemoŜliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:  
 

a) dla rur z PCV, PP, PE średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m  
b) dla rur z PCV, PP, PE średnicy powyŜej 110 mm - 1,25 m,  
c) dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m.  

 
4.4.Poziome przewody kanalizacyjne naleŜy wyposaŜyć w rewizje lub czyszczaki, które 
naleŜy instalować w odległościach, oprócz podanych niŜej, takŜe na zmianach kierunku trasy 
kanalizacji. Maksymalne odległości pomiędzy czyszczakami wynoszą odpowiednio:  

 
a) dla rur o średnicy 100 do 150 mm -15 m.,  
 
b) dla rur o średnicy 200 mm - 25 m.  
 

4.5.Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane - ściany, ławy fundamentowe 
lub pod ławami, naleŜy stosować tuleje ochronne (moŜe to być rura o średnicy większej, co 
najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurami powinna być 
wypełniona masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne umoŜliwiają 
swobodne liniowe przemieszczanie przewodu, oraz chronią przed obciąŜeniami 
zewnętrznymi. Przejścia przez ściany poŜarowe wykonać przy pomocy systemowych opasek. 

 
4.6.Lokalizacja pionu kanalizacyjnego jest ściśle związana z rozmieszczeniem aparatów i 
urządzeń sanitarnych. Powinno się je prowadzić równolegle z przewodami wodociągowymi.  

 
4.7.Średnica części odpływowej pionu spustowego powinna być jednakowa na całej 
wysokości i nie powinna by mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu.  

 
4.8 Na pionie z rur PCV i PE ze złączem pierścieniowym przyjmuje się dwa punkty 
mocujące. Jeden punkt stały pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w połowie 
pionopiętra (kompensacja w kielichu).  

 
4.9.Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem, są prowadzone z 
minimalnym spadkiem 2,0 do 2,5%. Przybory i urządzenia łączone z przewodami 
kanalizacyjnymi, naleŜy wyposaŜyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).  
Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej  
a) przy miskach ustępowych, zlewach, zlewozmywakach, wannach, umywalkach, 
automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm  
b) przy wpustach podłogowych - 50 mm  



5.0. NaleŜy przewidzieć koszty związane z wyprowadzeniem pionów odpowietrzających 
ponad dach budynku , to znaczy z uszczelnieniem dachu oraz ewentualną obudową pionów. 
 
 
 
4.10. Kontrola jakości robót  

 
 

4.10.1.Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru  
 

a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŜytych  
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru  

 
b) Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 
warunkom:  
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych naleŜy 
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,  
– kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 
sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i 
uŜytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
Poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
4.11.Obmiar Robót  

 
a) Jednostki obmiaru  

 
mb – dla ułoŜonych rur, z dokładnością do 1,0 mb  
sztuki – dla zainstalowanego wyposaŜenia  
 
4.12. Odbiór robót  
 
4.12.1. Warunki szczegółowe odbioru Robót  
a). Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów uŜytych do Robót, wyników 
pomiarów i badań,  
b).Sprawdzić poprawność naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej. 
c) Przedstawić Inspektorowi Nadzoru Aprobaty, Certyfikaty i Deklaracje Zgodności 
dotyczące przedmiotowego zakresu robót. 
d) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
d) dokonać szczegółowych oględzin robót,  
e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z  
Inspektorem Nadzoru.  

 
4.13. Przepisy związane  
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z 
dn. 15.06.2002r 
-PN-92/B-01706-  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
-PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
 Dz. U. Nr 50 z dn 02.06.1999 
-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 1 -Zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem. 
-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych. 
-DZ.U.nr 80 Rozporządzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
 
 

F. ZEWNĘTRZNA  INSTALACJA KANALIZACJI – SEPARATOR 
TŁUSZCZÓW 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z 
Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
Zakresem robót zewnętrznych kanalizacyjnych objęte jest montaŜ i podłączenie separatora 
tłuszczu 
 

1.Materiały 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Rysunków i 
Specyfikacji. 
JeŜeli Rysunki lub Specyfikacja przewidują moŜliwość wariantowego wyboru materiału 
Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o swoim wyborze przed zamówieniem 
materiału. 
W przypadku braku akceptacji materiału ze wskazanego źródła Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
Inwestora. 
 
1.2. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100 
 
 

2. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzęt gwarantujący 
właściwą jakość robót. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonania robót. 
 



 
 
 

3. Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich  środków  transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w: Rysunkach, Specyfikacji, zgodnie z przepisami, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
Kanały odwadniające i studzienki moŜna przewozić dowolnymi środkami  transportu. 
Powinny być one ułoŜone na paletach, poziomo, długością w kierunku jazdy. Powinny być 
zabezpieczone przed przesuwaniem np. przez spięcie taśmami. 
 

4. Wykonanie robót 
 
 Prace wstępne 
 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
ciągu kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej. 
 
 Roboty przygotowawcze 
 
Podstawę wytyczenia trasy projektowanych sieci stanowi Dokumentacja Projektowa. 
a) Wytyczenie w terenie trasy  oraz studni. 
b) Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym na rysunkach.  
c) Prace rozpocząć od studni właczeniowych i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód opadowych w czasie opadów. 
NaleŜy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne Wykonawcy. 
W miejscach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy ogrodzić 
od strony ruchu. 
 
 

5. Kontrola jako ści robót 
 
 Zakres badań 
 
- sprawdzenie cech zewnętrznych 
- sprawdzenie prawidłowości posadowienia studzienek  
 
 Sprawdzenie cech zewnętrznych 
 
- oględziny zewnętrzne 
- sprawdzenie wymiarów zgodnie z załączonymi rysunkami. Pomiar przy uŜyciu linii z 
podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zgodnie z Aprobatą techniczną 
- sprawdzenie równości nawierzchni zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01 



- sprawdzenie szczerb i uszkodzeń zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01 
 
 

6. Odbiór robót 
 
Dokonuje się następujących odbiorów: 
- odbiór robót zanikających (dna wykopu, podsypki, osypki i zasypki) 
- końcowy odbiór sieci kanalizacji  na podstawie badań opisanych w pkt. 6.3 
- próba szczelności głównego kolektora 
 
Z odbioru robót zanikających i końcowego sporządza się protokół. 
 
 

7. Przepisy związane 
 
 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych - Tom II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”,  
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - 
wydawnictwo Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 
1994”, 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano- montaŜowych Dz. Ust. nr 13/72 z dn. 10.04.1972.  
 


