
 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

   
 ZAKRES  :             CZĘŚĆ  SANITARNA 

 
 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej na 2  
oddziały przedszkolne, 47-243 Stare Koźle ul. Szkolna 5.  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania      i odbioru 
robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego   
pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej 
na 2 oddziały przedszkolne, 47-243 Stare Koźle ul. Szkolna 5. 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej 
na 2 oddziały przedszkolne, 47-243 Stare Koźle ul. Szkolna 5. 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania      i odbioru 
robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego   
pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej 
na 2 oddziały przedszkolne, 47-243 Stare Koźle ul. Szkolna 5. 

 
1.WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  
Wewnętrzne instalacja wodno-kanalizacyjna, instal. wody ciepłej, instalacja centralnego 
ogrzewania. 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót instalacyjnych w zakresie wykonania : wewnętrznej instalacji wodno 
kanalizacyjnej, instalacji wody ciepłej, instalacji, instalacji centralnego ogrzewania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1.3 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
- instalacja c.o. 
- instalacja wody zimnej, ciepłej  
- instalacja kanalizacyjna  (podejścia odpływowe do urządzeń sanitarnych) 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 



 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność przedmiarem 
 robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz sztuką wykonania ww. robót  
 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 
Materiał należy stosować  zgodne z  założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.  
Dla materiałów pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna 
PZH. Do wszystkich wbudowanych materiałów wymagane są atesty, certyfikaty, aprobaty 
techniczne. 
 
2.2.Instalacja centralnego ogrzewania  
 
Montaż osłon grzejnikowych 
 
2.3.Instalacja wody zimnej i ciepłej 

 
Instalacja wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych 
oraz rur miedzianych lutowanych .  
Zawory odcinające kulowe. 
Do pomiaru zużycia wody typowy wodomierz Sr.15mm. 
Ciepła woda podgrzewana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych elektrycznych 
zlokalizowanych przy odbiornikach. 
 
2.4.Instalacja kanalizacyjna  
 
Nowa część  wewnętrznej kanalizacja sanitarna  wykonana zostanie z rur kielichowych PVC-U 
firmy WAVIN. 
Podejścia kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek PCV. 
 
3.    SPRZĘT 
Zgodnie z nakładami katalogów KNNR i KNR oraz innych wyszczególnionych w podstawie 
wyceny.  
 
4.WYKONANIE  ROBÓT 
 
4.1.Wymagania ogólne 

 
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
 
4.2.1.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Osłona grzejnikowa musi zakrywać grzejnik wraz termostatem i wszystkimi elementami 
wystającymi z grzejnika. 
Do wymiarów obrysowych należy dodać +5cm do wysokości, +10cm do szerokości oraz 5cm od 
ściany do przedniej krawędzi grzejnika lub najbardziej wysuniętego do przodu elementu.  



Wysokość osłony mierzy się od podłogi.  
 
4.2.2. INSTALACJA  WODY ZIMNEJ  I  CIEPŁEJ 
 
Poziomy instalacji wody zimnej z rur stalowych o połączeniach gwintowanych prowadzić w 
bruzdach. 
Podejścia do baterii i zaworów w bruzdach pod tynkiem. 
Rury w bruzdach zaizolować otuliną  z pianki typu TERMAFLEX gr.9mm i 13mm. 
Na podejściach do baterii montować zawory odcinające z filtrem. 
Sprawdzenia wymagają : 
- zgodność instalacji z dokumentacją 
a) rozstaw uchwytów 
b) izolacji rur 
- badania szczelności wodociągu; 
- płukanie rurociągu czystą wodą; 
- dezynfekcja rurociągu; 
- prawidłowość działania instalacji c.w. 
 
4.2.3.INSTALACJA  KANALIZACYJNA 
 
Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 
-Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205 – „Rury  
 kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 
-Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 –  
„Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 
-Rury kanalizacyjne żeliwne bezkielichowe typu SML łączone na opaski z uszczelką. 
-Przybory sanitarne a armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm: 
-PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i  
 badania” 
-PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.. Wpusty ściekowe  
 podłogowe” 
Podejścia odpływowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.. 
 
 
5.   KONTROLA  JAKOŚCI  I  ODBIÓR  ROBÓT 
 
5.1.Kontrola jakości 
 - sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów /rury, łączniki, armatura, uchwyty/ 
 - sprawdzenie sprawności armatury i urządzeń, 
  - sprawdzenie wykonania instalacji we właściwej technologii dla zamontowanych materiałów, 
  
5.2.Odbiór końcowy robót : 
 - przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób  
 szczelności, 
 - dostarczyć dokumentację techniczną z naniesionymi w trakcie budowy zmianami, 
 - przedłożyć oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 
 - dostarczyć atesty na wmontowane materiały, 
 - skontrolować spełnienie wyżej wymienionych wymagań odnośnie każdej z instalacji tj. c.o.,  
  wodociągowej, kanalizacyjnej. 
 
6. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 



BN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/M-75005   Armatura centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-64/B-10400    Urządzenia centralnego ogrzewania. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
Wytyczne stosowania i projektowania „ Wewnętrzne instalacje wodociągowe i ogrzewcze i 
gazowe „ COBRTI    „INSTAL” Warszawa 1996. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 
Warunku techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Polska Korporacja Techniki SGGiK -1994 
Przepisy BHP przy robotach sanitarnych. 

 


