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OPIS  TECHNICZNY 

 
do projektu wewnętrznej instalacji  wod – kan i centralnego ogrzewania 

w budynku socjalno-magazynowym 

w Ostrołęce przy ul. Króla Jana Kazimierza 1  dz. nr ewid. 21002/3 

 

1.  Podstawa opracowania. 
- projekt  budowlany 

-     wizja lokalna 

- obowiązując normy i przepisy 

 

2.   Zakres opracowania 

      Dla potrzeb budynku socjalno-magazynowego  zaprojektowano instalację wody zimnej,  

      ciepłej, instalację kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. 

 

3.  Opis stanu istniejącego 

      Projektowane instalacje przyłączone będą do istniejących w przyległym budynku Wydziału  

      Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Króla Jana Kazimierza I. 

      Istniejący budynek przyłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej, ścieki sanitarne  

      odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, do budynku doprowadzony jest gaz ziemny i wykonana  

      jest w nim instalacja wod-kan, c.o. i gazu ziemnego. 

 

 4. Opis instalacji wodociągowej. 

 4.1 Opis instalacji wody zimnej. 

      Budynek socjalno-magazynowy zasilany będzie w zimną wodę z istniejącej instalacji 

wodociągowej w budynku Zarządzania Kryzysowego.  

      Instalację wody zimnej należy połączyć z istniejącą instalacją  poprzez zabudowę na rurociągu 

trójnika z zaworem kulowym odcinającym średnicy 20 mm i ułożyć na ścianie w pomieszczeniu 

technicznym i WC. W pomieszczeniach sanitarnych budynku  garażowego instalację wraz z 

podejściami do zaworów i baterii ułożyć w ścianach  jako kryte ułożone w bruzdach pod warstwą 
tynku. 

 

4.2 Instalacja ciepłej wody. 

      Ciepła woda przygotowywana będzie w dwufunkcyjnym kotle gazowym umieszczonym w 

pomieszczeniu technicznym o mocy 32 kW. (pompa c.w. w wyposażeniu kotła) 

      Projektowaną instalację ciepłej wody wychodzącą z kotła  połączyć z istniejącą instalacją poprzez 

trójnik i zawór kulowy odcinający o średnicy 20 mm.i ułożyć równolegle z instalacją wody zimnej  

      w pomieszczeniu technicznym. 

      W pomieszczeniach sanitarnych budynku  socjalno-magazynowego instalację wraz z podejściami  

      do zaworów i baterii wykonać w ścianach jako kryte ułożone w bruzdach pod warstwą tynku. 

 

      Instalację wykonać z rur wielowarstwowych polietylenowych wodociągowych PN 10 łączonych 

poprzez systemowe złączki skręcane lub zaciskowe. Rury montowane w ścianie układać w otulinie 

z pianki poliuretanowej gr. 6 mm. 

      Po wykonaniu i instalacji wykonać próbę szczelności – ciśnienie 1,0 MPa czas trwania próby 60 

minut, czynnik woda. 

      Rozprowadzenie instalacji zimnej wody do przyborów oraz średnice rurociągów wykonać zgodnie 

z częścią graficzną projektu. 

      Instalacje wody zimnej i ciepłej w istniejącym budynku obudować płytami. 

 



Armatura: 

Baterie chromowane stojące jednouchwytowe z mieszaczem gat. I. np. prod. Krakowskiej 

Fabryki Armatury, Oras lub o podobnym standardzie, zawory chromoniklowane. 

 

5.  Opis instalacji kanalizacji sanitarnej.                                            

     Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC klasy S  

     z wydłużonymi kielichami i wtopioną uszczelką.  
     Zaprojektowano jeden pion kanalizacyjny, na pionie nad posadzką osadzić rewizję kanalizacyjną  
     niezbędną do celów konserwacji. 

     Odpowietrzenie instalacji wykonać  poprzez rurę wywiewną  o średnicy 90 mm wyprowadzoną  
     ponad dach i zakończoną wywiewką PCV o średnicy 110 mm. 

     Poziom kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem w kierunku istniejącego poziomu w budynku  

     Zarządzania Kryzysowego 

 

     Przybory sanitarne: 

     Umywalka z półpostumentem, miska ustępowa typu ,,dolnopłuk” - koloru białego  

     Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jednokomorowy na szafce typu meblowego 

     Brodzik z tworzywa o wym. 80x80 cm z kabiną z tworzywa kolor biały matowy. 

     Brodzik przeznaczony do celów porządkowych o wym. 60x60 cm  z tworzywa należy zamontować 
     na 30 cm podstawie z cegły pełnej obłożonej płytkami ceramicznym. 

     Pisuar z zaworem spłukującym koloru białego, wpust podłogowy z tworzywa. 

      

6.  Obliczenia. 

      Zapotrzebowanie wody zimnej. 

Obliczenia zapotrzebowania wody zimnej dla celów higieniczno-sanitarnych przeprowadzono 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dz. U. Nr. 8 poz. 70 z 2002  Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 14.01.2002 r.  

 

      Zapotrzebowanie dobowe wody. 

      Zapotrzebowanie wody do celów sanitarno-higienicznych  

 

4 osoby personel 

                  Qd = 4 x 35  = 140  dm
3/

/d 

    

         dla celów porządkowych 

                  Qd  = 100 dm
3
/d 

 

         Całkowite dobowe zapotrzebowanie  wody 

            

                   Qd =  140 + 100  = 240  dm
3
/d 

 

       Zaprojektowany rurociąg wody zimnej o średnicy 20 mm pokrywa zapotrzebowanie wody  

       dla budynku na cele bytowo-gospodarcze. 

      

7. Instalacja centralnego ogrzewania  

      Obliczenie obciążenia cieplnego budynku określono wg. PN-EN-12831, PN-EN ISO 6946:1999 

      Temperatury obliczeniowe zewnętrzne wg PN-82/B-02403 

       Parametry wody grzejnej 70/55
o
C. 

      Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby budynku garażowego z częścią magazynowo-socjalną  
      wynosi 9600 W. 



Źródłem ciepła jest istniejący kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 21 kW opalany gazem 

ziemnym zainstalowany w pomieszczeniu technicznym w budynku Zarządzania Kryzysowego.  

Z uwagi na przyłączenie do istniejącej instalacji centralnego projektowanego budynku należy 

wymienić istniejący dwufunkcyjny kocioł gazowy o mocy 21 kW na dwufunkcyjny kocioł 

gazowy o mocy 32 kW.  

Wymiana kotła gazowego nie wymaga wykonania żadnych przeróbek instalacji gazowej. 

 

Pod kotłem gazowym zamontować rozdzielacz 2 obiegowy typu UFH0050302s umieszczony 

w szafce natynkowej. Do rozdzielacza w szafce przyłączyć istniejącą instalację centralnego 

ogrzewania budynku Zarządzania Kryzysowego oraz projektowaną instalację w budynku 

garażowym. 

 

Projektowaną instalację należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego łączonych za pomocą 
kształtek (np. PE-Xa) o średnicach wg. załączonej części graficznej. 

W pomieszczeniu technicznym zainstalować należy szafkę rozdzielacza z dwoma zaworami 

rozdzielaczowymi do wydzielonych dwóch obiegów grzewczych, a następnie z szafki rozdzielacza 

w warstwach podpodłogowych należy rozprowadzić instalację  do każdego grzejnika. 

Rurociągi wykonać z rur typu PE-X w otulinie termicznej. 

Średnice rurociągów doprowadzających ciepło do grzejników wykonać zgodnie z częścią 
graficzną projektu. 

W miejscach przejść przez ściany zamontować tuleje ochronne. 

Do mocowania rur należy stosować uchwyty z tworzywa sztucznego. 

Kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów przez zastosowanie kompensacji naturalnej. 

Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrznika samoczynnego typu TACO w szafce 

rozdzielacza  oraz poprzez zawory odpowietrzające na grzejnikach. 

Elementy grzejne – grzejniki płytowe typu V. Parametry grzejników podane w części graficznej. 

Do regulacji instalacji zaprojektowano grzejnikowe zawory termostatyczne podwójnej 

regulacji typu RTD-N z głowicami RTD 3120, produkcji Danfoss. 

 

8.  Uwagi końcowe 

Roboty wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu. 

Instalację wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniu technicznym i WC obudować płytą. 
Pomieszczenie techniczne i WC po wykonanych robotach doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Całość robót wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, „warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II ,,Instalacje sanitarne i 

Przemysłowe” oraz przepisami bhp i p.poż. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem. 
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S-00.00.00 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych 
instalacji: wod.-kan i c.o. związanych z realizacją inwestycji: „Budynku  Socjalno - Magazynowego ” w 
Ostrołęce na dz. nr ewid. 21002/3 przy ul. Króla Jana Kazimierza 1.                                                                                       
Inwestorem budowy jest Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 
wewnętrznych instalacji sanitarnych  są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. z poźn. zmianami w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji Technicznej) 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony na podstawie przedmiaru robót kompletny kosztorys. 
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla 
robót dodatkowych i zamiennych). 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją 
projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji 
projektowej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej 
dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji projektowej. Dokumentacja 
ta zawierać będzie rysunki, i dokumenty zgodne z obowiązującym prawem. Dokumentację powykonawczą 
Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba że umowa będzie stanowić inaczej. 
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1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich będą 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest 
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą 
być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty 
nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie z 
wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt 
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie 
mienia z Generalnym Wykonawcą. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz 

innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w 
czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem 
pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie 
powinien stosować innej technologii robót niż określona przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz 
uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
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harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i 
powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i materiałów 
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Powołany przez Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dn. 
27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem 
budowy, „plan bioz”. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie 
informował Zamawiającego. 

1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono 
inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 
wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie żądania Zamawiającego Wykonawca 
przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
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2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami 
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje 
taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków transportowych 
Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. 
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5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni 
system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i 
specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

6.3 Raporty z badań. 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane 
Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego 
zaaprobowanych. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 
r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań podstawowych: 

- certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm 
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przezKomisję Europejska 
wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo 
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wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się 
istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na 
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu 
objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne 
(aktualne) Aprobaty Techniczne. 

6.5 Dokumenty Budowy. 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Kierownika Budowy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 
robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być przechowywane na 
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację 
Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 
Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 
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S-01.00.00 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Kod CPV: 45331100 - 7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji c.o. 
związanych z realizacją zadania „Budowy budynku Socjalno – Magazynowego ” w Ostrołęce dz. nr ewid. 21002/3. 

1.1  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji  instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku. Instalacja zasilana z kotła gazowego, istniejący kocioł należy wymienić na 
dwufunkcyjny kocioł o mocy 32 kW .  Poprzez dwuobiegowy rozdzielacz umieszczony nad posadzką w 
pomieszczeniu technicznym należy przyłączyć istniejącą instalację centralnego ogrzewania zasilaną obecnie z 
kotła o mocy 21 kW  oraz instalację projektowaną dla budynku garażowego. Instalację do budynku garażowego 
w pomieszczeniu technicznym układać nad posadzkę, natomiast w budynku garażowym w warstwach pod 
podłogą.  
Do montażu grzejniki stalowe płaskie typu V  z dolnym zasileniem wyposażone w zawór termostatyczny oraz 
odpowietrznik.  
Instalację c.o. wykonać z rur  z tworzywa sztucznego łączonych za pomocą kształtek (np. PE-Xa) o średnicach 
wg. załączonej części graficznej. 
 

1.3 Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w 
części ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. Wszystkie urządzenia i materiały powinny posiadać 
atesty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

2.2 INSTALACJA C.O.  
Należy zastosować podane typy materiałów, urządzeń lub równoważne z zachowaniem parametrów podanych w 
projekcie 

Przewody 
Rurociągi instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych polietylenowych do centralnego ogrzewania z 
powłoką zewnętrzną z PE 80 p- 6 bar , temperatura robocza 95oC, łączonych poprzez kształtki systemowe 
skręcane lub zaciskowe. Rurociągi  w warstwie posadzki i na ścianach należy układać  w otulinie z pianki 
poliuretanowej gr. 6 mm. Mocowanie za pomocą obejm do rur polietylenowych np. Purmo 
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Rurociągi wychodzące z kotła i doprowadzające ciepło do rozdzielacza dwubiegowego wykonać z rur 
stalowych. 

Grzejniki 
Zaprojektowano grzejniki płaskie stalowe z podłączeniem dolnym,   np. Purmo.  
Każdy grzejnik będzie wyposażony komplet zawieszeń, indywidualny odpowietrznik co umożliwia jego 
odpowietrzenie. Grzejniki z dolnym podłączeniem maja wbudowany zawór termostatyczny.  Do montażu 
wyłącznie głowice termostatyczne. Grzejniki są fabrycznie pokryte emalią koloru białego i nie wymagają 
malowania.  
 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej c.o. wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie 
w zakresie rur z miedzi i tworzyw sztucznych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieni z Zamawiającym. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2 Instalacja c.o.  
Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, DTR zaprojektowanych rur, armatur i urządzeń, 
normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznym Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla robót nie objętych nowymi 
warunkami technicznymi. 
Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich producentów. 
Prace instalatorskie winna wykonać wyspecjalizowana firma. Wykonawcy prac powinni być przeszkoleni w 
zakresie BHP. 
Przejścia rur przez przegrody budowlane uszczelnić pianką . 
Przed przystąpieniem do uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do 
zgodności z dokumentacją. 
Próbę szczelności na ciśnienie 0,5 MPa należy przeprowadzić przed zakryciem  oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 
ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli cała instalacja nie 
wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. 
Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 
rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna 
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbędna 
do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1    Program zapewnienia jakości robót. 

6.2    Zasady kontroli jakości robót. 

6.3    Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.4    Certyfikaty i deklaracje. 

6.      Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót i urządzenia i sprzęt pomiarowy zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

8.1 Odbiór częściowy: 
Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien 
być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.2 Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
innych warunków technicznych, 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób 
szczelności, 

c) w szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY: 
PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne" 
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach" 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej” 
PN-B-03406 „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 " 
PN-EN ISO 6946:1999  „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania”: 
PN-B-02421:2000   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-64-/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
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               Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 442-2:2000  Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
+ Az1:1996 
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S-02.00.00 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJI   WODNO-KANALIZACYJNEJ 

       Kod CPV:  45332200 - 5  Roboty instalacyjne - hydrauliczne  

       Kod  CPV: 45332300 - 6  Roboty instalacyjne - kanalizacyjne 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: instalacji wod.-kan.  
dla „Budowy budynku Socjalno – Magazynowego ” w Ostrołęce dz. nr ewid. 21002/3 ”. 

1.2  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 
1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
  -    instalacja wodno – kanalizacyjna 

 
1.3 Odpowiedzialność Wykonawcy robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego oraz warunkami technicznymi. Pozostałe ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
2.2 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 
2.2.1.   Kanały z rur PVC  litych łączonych na wcisk o śr.50 mm, 110 mm, 160 mm. 
2.2.2 Rury z polietylenowe  wodociągowe PE PN 10 ϕ 25,ϕ 20, ϕ16,  układać w otulinie z pianki  
              poliuretanowej w warstwie podtynkowej na ścianie budynku. 
2.2.3 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe chromowane stojące jednouchwytowe  DN15 , baterie  
              natryskiwe np. Krak.  Fabryki Armatury lub  Oras lub o podobnym standardzie. 
2.2.4 Izolacja ciepłochronna pianką polietylenową Thermaflex grubości 6  mm 
2.2.5 Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC kielichowych do instalacji wewnętrznych, Dn 160, Dn 110,  
              Dn 90, Dn 50 
2.2.6 Rury wywiewne z PVC  DN 110 
2.2.7 Zawór odcinający, przelotowy, kulowy,  Dn25, Dn 20, Dn 15 
2.2.8 Miski ustępowe typu,,dolnpłuk”   prod.  Koło, Cersanit lub o podobnym standardzie 
2.2.9 Umywalki o wym. 60 x 45 cm z syfonem chromowanym . prod. np.  Koło , Cersanit  
2.2.11    Zlewozmywak dwukomorowy na szafce                                                  
2.2.10 Brodziki z tworzywa o wym. 80x80 cm 
2.2.11 Kabina natryskowa z tworzywa sztucznego matowa 



 

 

Instalacje sanitarne  -  Budynek socjalno – magazynowy 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce 

 

 

 

 

 15/17 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnątrz Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze specjalistycznych narzędzi i sprzętu do prowadzenia robót ziemnych i montażowych, w tym 
m.in.: niwelatorem, koparko-spycharką samochodem dostawczym , zagęszczarką wibracyjną, wiertnicą do 
wykonywania otworów w kręgach betonowych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2 Instalacje sanitarne 
Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać za pomocą łączników zaciskanych 
lub zgrzewanych. Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe. 
W zależności od średnicy rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy użyciu 
łączników lub gięcia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na wspornikach i 
uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. W miejscach przejścia 
przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje 
ochronne wypełnione materiałem plastycznym . 
Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia przed zakryciem. Ciśnienie próbne musi 
wynosić 1.5-krotną wartość ciśnienia roboczego. Próbę wykonać na ciśnienie 1,0 MPa  czas trwania 60 minut. 
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Przewody prowadzone pod posadzką 
podczas ich zalewania betonem powinny pozostawać pod ciśnieniem min 3 bary  
(zalecane 6 bar ). Wymaganie to podyktowane jest możliwością mechanicznego uszkodzenia rur podczas 
wykonywania prac budowlanych i łatwego ewentualnego wykrycia i usunięcia uszkodzenia. 
Kanalizację sanitarną i deszczową na zewnątrz budynku wykonać w wykopie otwartym ze  skarpami. Dno 
wykopu wyprofilować ze spadkiem w kierunku istniejących studni. Rurociągi kanalizacyjne układać na 10 cm 
podsypce piaskowej pochodzącej z  przesiania gruntu rodzimego – piasku. Rurociąg kanalizacji sanitarnej  
uwagi na małe przykrycie należy zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez nasypkę 20 cm warstwy keramzytu. 
Na warstwie keramzytu rozłożyć papę asfaltowa i przykryć warstwą gruntu rodzimego. 
Wszystkie wykopy wewnątrz budynku jak i na zewnątrz zasypywać zagęszczając każdą warstwę ubijakiem 
ręcznym.  
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna 
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbędna 
do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem , normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 
Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń 
co do zgodności z dokumentacją. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
6.3 Badania i pomiary. 
6.4 Raporty z badań. 
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
6.7 Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót i urządzenia i sprzęt pomiarowy zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

gólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

8.1 Odbiór instalacji sanitarnych 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór techniczny 
końcowy. Podczas odbiorów częściowych należy przeprowadzić badania: 

a) zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) materiałów, 
c) ułożenia przewodu, w szczególności: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- odległości od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenia budowli sąsiadującej, 

d) przewodu, zwłaszcza: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunku przewodu, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem, 
- zasypki przewodu, 

e) obiektów na przewodzie: 
- wykonania obiektów budowlanych, 
- wykonania przewodu w obiektach, 

f) zabezpieczenia studzienek, 
g) badanie szczelności przewodu. 

Przewód wodociągowy powinien być podany próbie szczelności. Po zakończeniu budowy przewodu i 
pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. 
Przewód można uznać za dostatecznie przepłukany jeśli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i 
bezbarwna. 
Odbiór techniczny końcowy polega na : 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury i 
studzienek, 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 
Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY: 
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dla sieci wodociągowych i ich składowych. 
PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
 Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-B-10702:1999  Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-01707  Przykanalik odprowadzający ścieki ogólnospławne 
PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 

WARUNKI TECHNICZNE: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z późn. zmianami w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II „ Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe” 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych cz.2 Katalog Techniczny 
- Systemy Kanalizacji   
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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 I N F O R M A C J A  D O T Y C ZĄC A  B E Z P I E C Z EŃS T W A  

I  O C H R O N Y  Z D R O W I A  

B u d y n e k  s o c j a l n o  -  m a g a z y n o w y  d l a  O S P  w  O s t r o ł ę c e  

O s t r o ł ęk a  d z .  n r  e w i d .  2 1 0 0 2 / 3  u l .  J a n a  K a z i m i e r z a  1  

 
ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje wykonanie ,, Wewnętrznych instalacji  sanitarnych: instalacji  wod-
kan i centralnego ogrzewania dotyczącej inwestycji p.n. ,, Budynek socjalno - magzynowy 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej " w Ostrołęce przy ul. Jana Kazimierza 1 dz. nr 2002/3. 
 

1 .  K O L E J N OŚĆ  W Y K O N Y W A N Y C H  R O B Ó T  

-     roboty budowlano-montażowe 

2 .  I N S T R U K T AŻ  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S TĄP I E N I E M  D O  
R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  

 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego  
 

3 .  ŚR O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  Z A P O B I E G A JĄC E  
N I E B E Z P I E C Z EŃ S T W O M  W Y N I K A JĄC Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A  
R O B Ó T  B U D O W L A N Y  

 
3 . 1   Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y  

 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót    
 budowlanych, co najmniej w zakresie: 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
a) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
b) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 

3 . 2 .  R o b o t y  b u d o w l a n o - m o n t a ż o w e  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia - brak zabezpieczenia 

otworów technologicznych w powierzchni stropu) 
- porażenie prądem elektrycznym 
Roboty montażowe  instalacyjne mogą być wykonywane na podstawie projektu 
montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji 
montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, 
aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 
1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed 
upadkiem z wysokości. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy 
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poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony 
krawędzi przejścia.  

 
4 .   I N S T R U K T AŻ  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S TĄ P I E N I E M   

D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 

5 .  ŚR O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
 
                                                                                            
 
                                                                                                                 Opracowała 
                                                                             

 


