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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.11.00.00 TYNKI 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 

– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

– B.11.01.02 Suche tynki 

– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 



• Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

2.5. Materiały do suchych tynków 

2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.5.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoŜy 



5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa. 

• PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: 

a) bezpośrednio na podłoŜu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoŜa. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do uŜywania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między 
podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt naleŜy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 
gipsową. 

6.  Kryteria oceny jakości i odbioru 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 



• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

8.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

9.  Odbiór robót 

9.1. Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po 
dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

9.2. Odbiór tynków 

9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoŜa, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 

9.3. Odbiór suchych tynków 



Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 

9.4. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

10.  Podstawa płatności 
B.11.01.01 Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.01.02 Suche tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoŜa, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

B.11.02.00 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoŜa, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

11.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 



 

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.12.00.00 POSADZKI 

 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 

B.12.02.00  Posadzki właściwe. 

B.12.02.06  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych 
z cokolikami luzem ułoŜonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B12.02.07  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, 
ułoŜonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 
płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem 
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 



2.4. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 

– kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 

– ługoodporność nie mniej niŜ 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– stopnice schodów, 

– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– naroŜniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 



Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 

Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do 1,8 m. 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niŜ 5 mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 
uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i Ŝywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Ŝywice 
sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o 
grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 

– wydłuŜenie względne przy zerwaniu, nie mniej niŜ – 20 mm, 

– spływność z betonu w połoŜeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 

– odporność na zamraŜanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na 
płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 

– gęstość pozorna, nie mniej niŜ – 1,5 mm. 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

• PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 



• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niŜsza niŜ 5°C. 

• Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 
5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 

• Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

6.  Kontrola jakości 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 

 Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 



przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego uŜytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe 
z poli (chlorku winylu). 



 

3.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.13.00.00 STOLARKA 

 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

B.13.01.00. Drzwi 

B.13.02.00. Okna 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–
16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ 
podano poniŜej. 

 RóŜnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeŜnicy do 1 m   5  5 
powyŜej 1 m   5  5 

róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeŜnicy mierzona w świetle powyŜej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyŜej 1 m 2 

 wysokość powyŜej 1 m 2 

róŜnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyŜej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 



 powyŜej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyŜej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy 
impregnować: 

– elementy drzwi, 

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6. 

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie naleŜy 
stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 
bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących 
wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-
76/6115-38. 

2.6. Szkło 

Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.7. Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.8. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 



2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4.  Transport 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać 
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni 
ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniŜej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadproŜu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyŜej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeŜach. 

• Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

• Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 
mm. 

RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 



– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

• Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

• Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 
B.08.00.00. 

• OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

• Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeŜnicą 

–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do 
B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 



Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 



 

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 

B.15.02.00 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpo-
wiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, 
będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o 
krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 



2.5.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 



– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 m 

– przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoŜa, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie 
powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntuj ące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść 
poniŜej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułoŜeniu posadzek, 



– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoŜy 

5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 
z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-
dzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 



6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór podłoŜa 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoŜa. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 



PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 



 

5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 

 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.16.02.00 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 
400 g/m2. 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 



Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza 
się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej 
niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

• wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 
40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

Pakowanie, przechowywanie i transport 

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

• Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. 
normie. 

• Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

• Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 
warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 
kg/m3. 

Wymagania 

• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

– dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2. 

• wymiary: 



– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, 
nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

Przechowywanie 

Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

Transport. 

Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

2.3.2. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe 
być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach. 

Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00 



5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać na 
styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 

– zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie geowłókniny, 



– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 



 

6.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.04.00.00 DOCIEPLENIE ŚCIAN 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku sanitariatów na targowicy w Kamieńsku. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie prac 
budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku sanitariatów na targowicy w 
Kamieńsku. 

W zakres tych robót wchodzą: 

� docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi 

� docieplenie ościeŜy płytami styropianowymi 

� montaŜ listew startowych i zabezpieczenia naroŜników 

� montaŜ podokienników 

� montaŜ obróbek blacharskich 

1.4. Określenia podstawowe 

� Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi - jest to obłoŜenie ścian obiektu płytami 
styropianowymi celem uzyskania odpowiedniego efektu cieplnego. 

� Docieplenie ościeŜy płytami styropianowymi - j. w. lecz ościeŜy okiennych i drzwiowych. 

� Obróbki blacharskie - to montaŜ odpowiednich obróbek z blachy (parapety, gzymsy, ogniomury) 
zapewniający zabezpieczenie obiektu przed agresją wód opadowych i wilgocią. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, obowiązującymi normami i Prawem Budowlanym. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a tak 
ze powinny być zgodne z wymogami określonymi w SST. 

2.2. Styropian - grubości 12 cm na ścianach i 3 cm na ościeŜach, odmiany FS 15, gramatura pow. 15 kg/m³ 
oraz spełniać wymogi określone certyfikatem zgodności ITB dla zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków. 

Pakowanie: Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m³, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii i datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

Przechowywanie: Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 



Transport: Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego. 

2.3. Siatka z włókna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej. Zabezpiecza tynk przed rysami i 
pęknięciami, pełni funkcję nośnika tynku. Winna posiadać gramaturę min. 145 g/m². 

2.4. Łączniki mechaniczne słuŜce do mocowania styropianu - stosować łączniki rozpręŜne z wbijanym lub 
wkręcanym trzpieniem. Średnica talerzyka dociskowego min. 6 cm. Długość dobrać z 
uwzględnieniem grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, starego tynku i wymaganej głębokości 
osadzenia w ścianie - ok. 5 cm w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów 
drąŜonych. 

2.5. Podkładowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe ma na celu zwiększenie przyczepności i 
wzmocnienie podłoŜa. Winna posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz Ocenę Higieniczną 
Państwowego Zakładu Higieny. Stopień przyczepności min. 1. Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,5 
g/cm³. 

2.6. Zaprawa klejowa do płyt styropianowych powinna posiadać następujące dane: 

� przyczepność do betonu - min. 0,6 Mpa 

� przyczepność do styropianu - min. 0,1 Mpa 

� odporność na temperatury od -20°C do +60 °C 

� gęstość zaprawy w stanie suchym - ok. 1,3 kg/dm³ 

Wyrób powinien posiadać Aprobatę Techniczną ITB i Ocenę Higieniczną PZH. 

2.7. Dodatkowe akcesoria np. listwy startowe, naroŜniki ochronne, preparaty uszczelniające oraz inne 
materiały do wykończania miejsc szczególnych zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych 
niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

RUSZTOWANIA: 

Budowa i eksploatacja rusztowań winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 
2003 w sprawie bhp podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Zapisy rozdziału 9 
tego rozporządzenia, zawierają ogólne wymagania w zakresie wszystkich rusztowań i podestów ruchomych i 
są to: 

� Wymagania prawne (par. 108 - 111 oraz par. 127) 

� Wymagania ergonomiczne (par. 112 i 113) 

� Wymagania w zakresie konstrukcji rusztowań (par. 114 - 119) 

� Wymagania BHP(par. 120 - 125) 

KaŜde montowane rusztowanie winno posiadać dokumentację techniczna, przy czym dla typowych 
rusztowań systemowych jako dokumentacja moŜe być uŜyta instrukcja montaŜu i eksploatacji rusztowania 
danego systemu. 

Za wszelkie prace związane z rusztowaniami, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, 
odpowiedzialny jest kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawcę. Kierownik budowy jest osobą 
odpowiedzialną za zorganizowanie i kierowanie całością, budowy, tzn. za wszelkie wydarzenia mające 
miejsce na terenie budowy, w tym montaŜ i demontaŜ rusztowań oraz prawidłowe prowadzenie 
dokumentacji budowy (art. 2la - 23 ustawy Prawo Budowlane). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 



Dla przewozu materiałów budowlanych niezbędnych dla realizacji cyklu inwestycyjnego określonego 
niniejszą specyfikacja, stosować moŜna środki transportu omówione częściowo w punkcie 2. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową SST, obowiązującymi normami i Prawem Budowlanym. 

5.2. Docieplenie ścian i ościeŜy. 

5.2.1. Przygotowanie podłoŜa elewacji  

� PodłoŜe musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie 
łuszczących się powłok malarskich czy tez wypraw. 

� Przy nierównościach podłoŜa większych niŜ +1/-1 cm podłoŜe naleŜy wyrównać odpowiednią zaprawą. 

� Kruche i odpadające tynki usunąć. 

� Powierzchnie ściany w zaleŜności od potrzeb oczyścić mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a 
następnie zmyć wodą z hydrantu. 

� PodłoŜa silnie nasiąkliwe lub piaszczące zagruntować wnikającym w nie preparatem podkładowym. 

5.2.2. MontaŜ profili cokołowych 

� Co najmniej 40 cm nad powierzchnią terenu zaznaczyć na ścianach budynku poziom cokołu. 

� Profile cokołowe mocować mechanicznie przy uŜyciu odpowiednich kołków w ilości podanej przez 
producenta. 

� Pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić około 3 mm odstępy. 

� Pierwszy kolek umieścić w otworze wzdłuŜnym z jednej strony profilu, a następnie dokładnie 
wypoziomować profil i przymocować kolejnymi kolkami. 

� Nierówności podłoŜa skorygować. 

5.2.3. Przyklejanie płyt styropianowych. 

� Masę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 

� Przy klejeniu płyt do podłoŜy równych i gładkich moŜna stosować metodę płaszczyznową nakładania 
kleju na płytę styropianową. Na płytę nanieść odpowiednią ilość masy klejącej i przy pomocy kielni 
zębatej równomiernie rozprowadzić na powierzchni. 

� Przy klejeniu na podłoŜach nierównych dostosować się do instrukcji producenta masy klejowej. 

� Po nałoŜeniu masy klejącej płytę bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu, aŜ 
do uzyskania równej płaszczyzny sąsiednimi płytami 

� Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych 

� Nadmiar wyciśniętej masy klejowej usunąć, aby na obrzeŜach nie pozostały Ŝadne jej resztki. 

� W naroŜach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały. 

� Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłuŜeniu krawędzi 
otworów okiennych i drzwiowych 

� Styropian ocieplający ościeŜa powinien dokładnie przylegać do płyt styropianowych ocieplających ścianę 



� Dolne ościeŜa okienne ocieplić zachowując pochylenie wynikające z typu podokiennika. Podokienniki 
powinny wystawać poza lico ocieplanej ściany nie mniej nią 4 cm. 

� Puste miejsca pod podokiennikami, w miarę moŜliwości technicznych i wypełnić pianką poliuretanową. 

5.2.4. Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 

� Mocowanie mechaniczne płyt wykonać w terminie podanym przez producenta masy klejowej. 

� Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od głębokości 
osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonać bez uŜycia udaru. 

� Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu. W tym celu wykonać w płytach 
szerokim wiertłem odpowiednie gniada ok. 4 mm głębokości. 

� Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednich płytkich gniazdach zaszpachlować masą 
klejową. 

5.2.5.  Wzmocnienie krawędzi i naroŜy otworów 

� Do zabezpieczania naroŜy wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a takŜe przy drzwiach wejściowych i 
drzwiach balkonowych zastosować naleŜy profile naroŜne. Wzmocnienie krawędzi ścian wykonać na 
parterze budynku, ościeŜy balkonowych na wszystkich kondygnacjach. Wzmocnienie krawędzi przy 
otworach okiennych nie jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie prostych krawędzi. 

� W przypadku ocieplania duŜych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny szklanej nakleić w 
naroŜnikach wewnętrznych na styku ościeŜy pionowych z nadproŜem. 

5.2.6. Wykonanie warstwy zbrojonej 

� Do wykonywania warstwy zbrojonej przystąpić nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia styropianu, 
chyba ze instrukcja podana przez producenta traktuje inaczej. 

� Na wstępie naleŜy przeszlifować nierówności na powierzchni przyklejonego styropianu. 

� Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą pasmami o szerokości siatki 
zbrojeniowej. 

� Siatka winna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie 
klejącej. 

� Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm zaś na naroŜach min 15cm 

� W miejscach zakładów tkaniny zbrojeniowej silnie ściągnąć masę klejącą, tak aby nie powstały 
zgrubienia. 

� Po wyschnięciu warstwy zbrojonej, siatkę zbrojeniową wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć 
równo z jego dolną krawędzią. 

� Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie waŜne zarówno ze względów estetycznych jak i 
konstrukcyjnych. 

5.2.7. NałoŜenie podkładu tynkarskiego 

� W normalnych warunkach pogodowych po 2 - 3 dniach, chyba, Ŝe producent zaleca inaczej, na suchą 
warstwę zbrojoną nanieść warstwę podkładu tynkarskiego. 

� Stosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z 
zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoŜe, zwiększa przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na 
powierzchni tynku szlachetnego. 

5.4. Obróbki blacharskie (parapety). 

5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia 

5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, grubości 0,5mm moŜna wykonywać o kaŜdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 
podłoŜach. 

5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 



dylatacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.2. Zakres kontroli 

6.2.1. Kontrola wykonania tynków metodą lekko - mokrą 

� Przed przystąpieniem do badań kontrolnych naleŜy sprawdzić, czy spełnione są wymagane w PN-70/B-
10100 p.4.2. warunki kompletności dokumentacji robót tynkowych oraz wymagania w zakresie terminów 
i warunków atmosferycznych badań. 

� Badania tynków powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

a) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  

b) prawidłowości przygotowania podłoŜy 

c) przyczepności tynków do podłoŜa 

d) grubości tynku 

e) wyglądu powierzchni tynku 

f) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

g) wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

6.2.2. Kontrola materiałów izolacyjnych - styropian 

� Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do uŜytkowania. 

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawianym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2.3. Kontrola wykonania obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej (parapetów). 

� Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i 
obróbek blacharskich są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót objętych specyfikacją, i niniejszą SST. 

� Docieplenie ścian styropianem o podanej grubości - jednostką obmiarowa jest 1 m² docieplenia wraz z 
wykonaniem pełnej technologii wynikającej z niniejszej SST. 

� Dla robót: obróbki blacharskie - m² pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, 
o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m². 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy. 



8.1. Odbiór tynków. 

8.1.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie. 

8.1.2. Niedopuszczalne są następujące wady: 

� wykwity w postaci nalotów roztworów wykrystalizowanych na powierzchni tynku; 

� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.1.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać: 

� ocenę wyników badań; 

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia; 

� stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich (parapetów): 

� sprawdzenie prawidłowości połączeń; 

� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania i ścian; 

� sprawdzenie prawidłowości spadków; 

� sprawdzenie szczelności połączeń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10. Przepisy związane. 
o PN- EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości 

o PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

o PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej i ocynkowanej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

o PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane 

o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

o PN-B-20130:1999/Az1:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 45410000 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki; 
wydanie ITB - 2003 r. 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych 

o Ustawa - Prawo Budowlane 



 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACA WODOCI ĄGOWA 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA WODOCI ĄGOWA  

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowej w budynku sanitariatów na targowicy w 
Kamieńsku 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji wodociągowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• montaŜ rurociągów, 
• montaŜ armatury, 
• montaŜ urządzeń, 
• badania instalacji, 
• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY  
• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 
• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
• Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych PP-R PN 20 w systemie BOR Plus 

łączonych przez zgrzewanie o średnicach 16 x 2,7; 20 x 3,4; 25 x 4,2; 32 x 5,4; 40 x 6,7.  
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową. 

• Bateria umywalkowa 
• Zawór ze złączką do węŜa 
• Płuczka zbiornikowa 



• Zawór do pisuaru 
• Bateria czerpalna 
• Bateria natryskowa 
• Elektryczny podgrzewacz wody typ AGA .................................................................. 
• Zawór odcinający DN 25 
• Wodomierz WS 3,5 DN 25 
• Zawór z kurkiem spustowym DN 25 
• Zawór zwrotny antyskaŜeniowy DN 25 z moŜliwością nadzoru klasy EA (ochrona przed płynami 

kategorii 2) 

3. SPRZĘT 
• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.4. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazyno-
wania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposaŜenia 
• Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia 
naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 

składować w magazynach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. MontaŜ rurociągów 

• Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone 
są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

• Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. 

• Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umoŜliwiający zapewnienie jej prawidłowego uŜytkowania w zakresie zaopatrzenie w wodę, 
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i załoŜeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu 
pod uwagę przewidywanego okresu uŜytkowania), oraz we właściwym zakresie zgodnego z 
wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych 
uŜytkowania obiektów budowlanych. 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– załoŜenie tulei ochronnych, 
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

• Rury wodociągowe naleŜy prowadzić w bruzdach ściennych oraz w części natynkowo. 
• Rury wodociągowe naleŜy prowadzić w rurach osłonowych typu peszel z PEHD lub izolacji 

termicznej. W przypadku tynku jego minimalna grubość mieści się w granicach 3 ÷ 4 cm, przy 
czym zaleca się stosowanie siatki tynkarskiej. 



• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o średnicy dwukrotnie 
większej niŜ średnica nominalna przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa od grubości ściany lub stropu o min 2 cm. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

• Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. 

5.2. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej 
• Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach 

załamań przewodów zapewnić moz1iwość odwadniania instalacji, oraz moŜ1iwość odpowietrzania 
przez punkty czerpalne. 

• Przewody instalacji wodociągowej naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
• W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 

zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i 
wykraplaniem pary wodnej. 

• Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeŜeli podłoga tworzy szczelną, płytę nad 
przewodem. 

• Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniŜej poziomu podłogi budynku nie 
podpiwniczonego lub poniŜej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków. 
o temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyŜej 0 0C 
o przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3m poniŜej poziomu podłogi w kanałach 

odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad 
przewodem 

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) I ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału, z którego 
wykonane są, rury. 

• Przewody podejść wody zimnej i cieplej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody. 

• Przewody wodociągowe mogą, być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
naleŜy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

• Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

• Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej 
lub, co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego 
np. tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłuŜeniach cieplnych. 
o powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 

zakrywający 
o w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe napręŜenia lub siły 

rozrywające połączenia 
• Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. 
• Przewody instalacji wodociągowej naleŜy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 

mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki rurociągu powyŜej +30 0C. 
• Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 

zawartości pary wodnej, naleŜy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na 
zewnętrznej powierzchni przewodów. 

• Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
• Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, 

stropu albo podłogi powinna wynosić, co najmniej; 
o dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm 
o dla przewodów średnicy 32-50 mm - 5 cm 
o dla przewodów średnicy 65 - 80 mm - 7 cm 
o dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm 

• Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle. 



• Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację. 

• Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
• Przewody poziome instalacji wody zimnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji wody 

cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
• Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyŜej przewodów elektrycznych. 
• Minimalna od1eglość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 

0,1 m. 

5.3. Podpory 
• Podpory stale i przesuwne. 

o Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwi ć łatwy i trwały montaŜ przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 

o Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
lub wspornika naleŜ stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

o Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie naleŜy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeŜeli nie zmienia to zaprojektowanego 
układu kompensacji wydłuŜeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych 
napręŜeń i odkształceń przewodów. 

o Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w poniŜszej tabeli 1. 
 

Przewód montowany 

Pionowo* Inaczej 

 
 

Materiał 
 

 
 

Średnica nominalna rury 
 m m 

1 2 3 4 

DN 10 do DN2O 2,0 1,5 

DN 25 2,9 2,2 

DN 32 3,4 2,6 

DN 40 3,9 3,0 

DN 50 4,6 3,5 

DN 65 4,9 3,8 

DN 80 5,2 4,0 

 
 

Stal węglowa zwykła ocynkowana; 
Stal odporna na korozję; 

DN 100 5,9 4,5 

*- lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację 

Tablica 1. Maksymalne odstępy między podporami przewodów stalowych w instalacji wodociągowej 
• Prowadzenie przewodów bez podpór. 

o Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moŜe być prowadzony w 
warstwach podłoŜa podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z 
tworzywa sztucznego (w ,,peszlu”). Rura osłonowa powinna być montaŜowo zamocowana do 
podłoŜa do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej. 

o W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, Ŝeby jej 
oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód 
jest układany. 

o Przewód w rurze osłonowej powinien być ułoŜony swobodnie. 

5.4. Tuleje ochronne 
• Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 

przewodu pionowego przez strop), naleŜy stosować przepust w tulei ochronnej. 
• Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 



• Tuleja ochronna powinna być rurą, o średnicy wewnętrznej dwukrotnie większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu. 

• Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2 cm z kaŜdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki i około 1 cm 
poniŜej tynku na stropie. 

• Przestrzeń między rurą, przewodu a tuleją ochronną, powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających. 

• W tulei ochronnej nie powinno znajdować się Ŝadne połączenie rury przewodu. 
• Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną 

tego przewodu. 
• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 

szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

5.5. MontaŜ armatury i osprzętu 
• MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. 
• Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 
• Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 

wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a 
takŜe pralki automatyczne, zmywarki itp. JeŜeli rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej 
w tych przyborach lub urządzeniach umoŜliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie 
doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego 
samego typu punktów czerpania), naleŜy zainstalować odpowiednie wyposaŜenie uniemoŜliwiające 
przepływ zwrotny. 

• Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

• Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim połoŜeniu, aby w czasie 
rozbioru wody napływała ona „pod grzybek”. 

• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 

• Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 
umoŜliwienia opróŜniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa 
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węŜa w 
sposób umoŜliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

• W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej 
strony. 

• JeŜeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury 
czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 2 lub 3. 

 

 
Nazwa przyboru 

 

Wysokość 
ustawienia armatury 

czerpalnej nad 
podłogą 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 
ścianki przyboru nad 

podłogą 

Wysokość 
ustawienia 

- m m m 
Zlew 

 
0,75÷0,95 

 
0,50-÷0,60 

 Zlewozmywak dla pracy stojącej 
 

1,10÷1,25 
 

0,85÷0,90 
 Zlewozmywak dla pracy 

siedzącej 
1,00÷1,10 0,75 

Umywalka 1,00÷1,15 0,75÷0,80 

Armatury 
czerpalnej nad górną 
krawędzią przedniej 
ścianki przyboru 

0,25÷0,35 
 Tablica 2. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

 
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia 



- m 

Wanna Armatura czerpalna nad górną krawędzią wanny 0,10÷0,18 

Armatura czerpalna nad posadzką brodzika natrysku 1,00÷1,50 
Główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od 

sitka główki 2,10÷2,00 Natrysk 

Główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od 
sitka główki 1,80÷2,00 

Basen do mycia nóg Armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 0,10÷0,15 
Ciśnieniowy zawór 

spłukujący 
Osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 

Tablica 3. Wysokość ustawienia armatury ściennej 

5.6. Badania i uruchomienie instalacji 
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
• Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
• JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla 

kaŜdego zładu oddzielnie. 
• Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
• Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 
o wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia 

wody. 
o wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych strumienia wody o temperaturze 

38 0C. 
• Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montaŜowej przewodowej armatury 

regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaŜ kryz regulacyjnych) czy nastawy 
termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po 
zakończeniu montaŜu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

• Nastawy regulacji montaŜowej armatury regulacyjnej, naleŜy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 

• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 



– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
– na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 

dystrybutora, 
– wyniki badania wody, 
– inne dokumenty wg umowy, 

• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 

7.2. Badania odbiorcze 
7.2.1. Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, Ŝe powinny one objąć, co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 
przed moŜ1iwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi 
trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed moŜliwością przepływów 
zwrotnych. 

7.2.2. Pomiary 

 Podczas dokonywania badań odbiorczych naleŜy wykonywać pomiary 
• temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. 

Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym 
elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w 
miejscu przyłoŜenia czujnika z ewentualnie nałoŜonej farby lub innych zanieczyszczeń 

• spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów róŜnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niŜ 10 Pa. 

7.2.3. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej 
• Warunki wykonania badania szczelności 

o Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej 

o JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności naleŜy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych 

o Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
spręŜonym powietrzem 

o Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego 

• Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną 
o Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę naleŜy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie moŜe być 
przemarznięty 

o Od instalacji wody ciepłej naleŜy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem 
ciśnienia roboczego 

o Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu naleŜy dokonać starannego przeglądu 
instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki 
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności 

• Przebieg badania szczelności wodą zimną 
o Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 

wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy 



o Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 
– 0,1 bar przy zakresie do 10 bar 
– 0,2 bar przy zakresie wyŜszym 

o Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody 
lub roszenia 

o Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniŜszym 
punkcie instalacji 

o Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 barów a badanie naleŜy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
podanymi odpowiednio w tablicy 4 

o Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (róŜnica temperatury nie powinna przekraczać ±3K) i pogoda nie powinna być słoneczna 

o Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności 

 

Przebieg badania 
Połączenia 
przewodów 

Nazwa czynności 
Czas 

trwania 
Warunki uznania wyników badania za 

pozytywne 

Podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

 
- 

Brak przecieków i roszenia, szczególnie na 
połączeniach i dławicach 

 
Spawanie; 
Lutowanie; 
Zaciskanie; Obserwacja instalacji ½ godziny 

j.w. ponadto manometr nie wykaŜe spadków 
ciśnienia 

Podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

- 
 

Brak przecieków i roszenia, szczególnie na 
połączeniach i dławicach  

Gwintowanie 
 

Obserwacja instalacji ½ godziny 
j.w. ponadto ciśnienie na manometrze nie 

spadnie więcej niŜ 2% 

Tablica 4. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanych z 
przewodów metalowych (ze stali odpornej na korozję lub miedzi) 

7.2.4. Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 
• Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeŜeli budynek lub pomieszczenie, w którym się ona 

znajduje nie będą ogrzewane, naleŜy opróŜnić z wody przed obniŜeniem się temperatury 
zewnętrznej poniŜej zera stopni Celsjusza 

7.2.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed moŜliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 
instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 

• Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji naleŜy przeprowadzić sprawdzając zgodność 
doboru materiałów uŜytych w instalacji wodociągowej, w zaleŜności od jakości wody 
wodociągowej 

• Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań 

7.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed moŜliwością przepływów zwrotnych 
• JeŜeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) 

dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji 
wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody 
wodociągowej przed przepływami zwrotnymi z nich 

• Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji 
wodociągowej z inną, instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania 
normy PN-B-01 706 



• Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy okreś1ić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań 

7.2.7. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej 
• Badania armatury odcinającej przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

o doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
(dokumentacja) 

o szczelności zamknięcia i połączeń armatury 
o poprawności i szczelności montaŜu głowicy armatury 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań 

• Badania armatury odcinającej z regulacją montaŜową przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie 
o doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

(dokumentacją) 
o szczelności zamknięcia i połączeń armatury 
o poprawności i szczelności montaŜu głowicy armatury 
o regulacji (ustawienia nastaw montaŜowych armatury), po rozruchu instalacji 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

7.2.8. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji wodociągowej 
• Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz 

itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno - 
ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych 
elementów naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy 
określić termin, w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań 

8. OBMIAR ROBÓT  
• Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 

wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym: 
a) długość przewodu naleŜy mierzyć wzdłuŜ jego osi; 
b) do ogólnej długości przewodu naleŜy wliczyć d1ugość armatury łączonej na gwint i łączników; 
c) długość zwęŜki (redukcji) naleŜy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
• Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągu. Definicja i dobór PN 
• PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN 
• PN-ISO 4064-2+Ad :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne 
• PN-84/B-0 1701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
• PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
• PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urządzeń cieplej wody uŜytkowej. Wymagania 
• PN-71/B-10420 Urządzenia Cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-8 1/B- 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
• PN-8 1/B- 10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych 
• PN-B-1 0720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-73002: 1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
• PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
• PN-70/N-0 1270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 



• PN-701N-0 1270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

• PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady -Warszawa 1988 r. 
• Warunki techniczne wykonania I odbioru robót budowlano - montaŜowych. Część II. Roboty 

instalacji sanitarnych i przemysłowych. Wydawnictwo Katalogów i Cenników - Warszawa, 1974 r. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 Dz.U. Nr 92 z dnia 

10.12.1992 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL, Warszawa 

2001 r. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku sanitariatów na 
targowicy w Kamieńsku 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• montaŜ rurociągów, 
• montaŜ przyborów sanitarnych, 
• montaŜ urządzeń, 
• badania instalacji, 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY  
• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 
• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
• Poziome przewody odpływowe z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, pozostała instalacja z 

rur PP. Połączenia przewodów na uszczelkę gumową 
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
• Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę – wg dokumentacji projektowej 

2.2. Przybory sanitarne 
• Instalację kanalizacji sanitarnej wyposaŜyć w przybory sanitarne wg wykazu w  Dokumentacji  

Projektowej 



3. SPRZĘT 
• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.4. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazyno-
wania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.5. Przybory sanitarne 
• Transport przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Przybory sanitarne wyposaŜenia 
naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

4.6. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 

składować w magazynach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. MontaŜ rurociągów 

• Rurociągi łączone będą na uszczelki gumowe. 
• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu 
we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w 
sposób umoŜliwiający zapewnienie jej prawidłowego uŜytkowania w zakresie odprowadzania 
ścieków, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i załoŜeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu uŜytkowania), oraz we właściwym zakresie zgodnego 
z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych 
uŜytkowania obiektów budowlanych. 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– załoŜenie tulei ochronnych, 
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– przecinanie rur, 
– wykonanie połączeń. 

• Przewody kanalizacji wewnętrznej powinny być prowadzone w podłoŜu lub kanale podłogowym. 
W kaŜdym przypadku instalacja powinna być ułoŜona tak, aby spełnione były warunki wynikające 
z właściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw sztucznych. NajniŜsza 
temperatura otoczenia w czasie eksploatacji nie powinna być niŜsza niŜ +50C (278 K), najwyŜsza 
zaś, nie powinna przekraczać +400C (313 K) 

• Przewody kanalizacyjne mogą być lokalizowane równolegle do przewodów wody zimnej, ciepłej 
wody uŜytkowej i c.o., przy zachowaniu odległości od tych przewodów co najmniej 0,10 m 

• Sposób montaŜu przewodów kanalizacyjnych powinien umoŜ1iwiać swobodne wydłuŜanie 
się tych przewodów pod wpływem temperatury. Przyjmuje się, ze połączenie kielichowe z 
uszczelką pierścieniową umoŜliwia kompensację wydłuŜeń o długości do 1 cm na kaŜdy 
kielich. Wartość wydłuŜeń jakie mają być skompensowane, powinna być przewidziana w 
dokumentacji projektowej 

5.2. Prowadzenie przewodów odpływowych (poziomów) kanalizacyjnych 



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

• Minimalne spadki przewodów odpływowych pokazane zostały w tablicy 1 
 

Średnica przewodu Minimalny spadek  
Lp. 

 D [m] Imin. [%] 

1 0.10 2.0 

2 1.15 1.5 

2 0.20 1.0 

4 0.25 0.8 

 Tablica 1; Minimalne spadki przewodów odpływowych. 

• Maksymalne spadki przewodów odpływowych pokazane zostały w tablicy 2 
  

Średnica przewodu Maksymalny spadek  
Lp. D [m] Imin. [%] 
1 1.15 15.0 

2 0.20 10.0 

3 0.25 8.0 

 Tablica 2; Maksymalne spadki przewodów odpływowych 
 

• Zaleca sic stosowanie studzienek przepływowych na przewodach odpływowych, jeŜeli byłby 
przekroczony maksymalny spadek podany w tablicy 2 

• Przewody kanalizacyjne- poziome prowadzone w ziemi, pod podłogą naleŜy układać na podsypce 
z piasku wysokości 15-20 cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym, lub 
powinno być wysłane warstwą materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
W gruntach kategorii I-IV przewody moŜna układać bez podsypki piaskowej 

• W przypadku niemoŜności prowadzenia przewodów kanalizacyjnych pod posadzką najniŜszej 
kondygnacji, dopuszcza się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych poziomych po ścianach 
budynku. Przewody takie naleŜy mocować za pomocą obejm lub uchwytów do konstrukcji 
budowlanej w sposób uniemoŜ1iwiający powstanie załamań w miejscach połączeń. Maksymalny 
rozstaw uchwytów Lu max podano w poniŜszej tablicy nr 3 

 
Zakres średnic Maksymalny rozstaw uchwytów  

Lp. 
 

Materiał przewodu D [m] Lu max [m] 

1 PVC, PP, PE 0.50  D  1.10 1.00 

2 PVC, PP, PE D > 1.10 1.25 

Tablica 3; Maksymalny rozstaw uchwytów. 
 

• Konstrukcja uchwytów powinna zapewnić odizolowanie przewodów od przegród budowlanych 
• Pomiędzy przewodem kanalizacyjnym a obejmą, naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy z 

zasady powinny mocować rurę pod kielichem 
• Poziome przewody kanalizacyjne naleŜy wyposaŜyć w rewizje lub czyszczaki, które naleŜy 

instalować w odległościach, oprócz podanych w tablicy, takŜe na zmianach kierunku trasy 
kanalizacji. Maksymalne odleg1ości między czyszczakami podano w tablicy 4 

 
Zakres średnic Maksymalna odległość między czyszczakami  

Lp. 
 

D [m] Lmax [m] 

1 0.10÷0.15 15.0 

2 0.20 25.0 

Tablica 5-4 Maksymalne od1egłości pomiędzy czyszczakami. 

• Zaleca się wyprowadzenie rewizji do poziomu twardej podłogi pod warunkiem odpowiednio 
szczelnego zamknięcia 

• Po przejściu przewodów przez przegrody budowlane - ściany, ławy fundamentowe lub pod ławami, 
naleŜy stosować tuleje ochronne. Tuleją ochronną moŜe 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 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń 

5.3. Prowadzenie przewodów spustowych (pionów) i podejść odpływowych 
• Lokalizacja przewodu spustowego kanalizacyjnego jest ściś1e związana z rozmieszczeniem 

aparatów i urządzeń sanitarnych 
• W większości przypadków przewody spustowe lokalizuje się w szybach instalacyjnych równolegle 

z przewodami wodociągowymi 
• Nie powinno się prowadzić przewodów spustowych (pionów) kanalizacyjnych po wierzchu, gdyŜ 

odpływ ścieków bytowych, przy dość cienkich ścianach przewodów, jest głośny 
• W przypadku prowadzenia przy ścianie, przewód spustowy musi być obudowany w sposób 

zapewniający tłumienie hałasu 
• Średnica części odpływowej pionu spustowego powinna być jednakowa na całej długości i nie 

powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu 
• Rozmieszczenie elementów mocujących, dla przewodów spustowych kanalizacyjnych, wynika z 

przyjętego sposobu kompensacji wydłuŜeń liniowych 
• Dla przewodów spustowych z tworzyw sztucznych przyjmuje się zasadę podziału przewodu 

kanalizacyjnego na odcinki równe wysokości kondygnacji 
I tak: 

o przewód spustowy (pion) z rur PVC i PE ze złączem pierścieniowym - przyjmuje się dwa 
punkty mocujące. Jeden punkt stały pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w połowie 
pionu piętra (kompensacja w kielichu) 

o przewód spustowy (pion) klejony lub zgrzewany posiadać powinien punkt stały pod stropem, 
punkt przesuwny na środku pionu piętra oraz kształtkę kompensacyjną 

o przewód spustowy (pion) składający sic z róŜnych materiałów, np. PVC i PP, powinien 
posiadać dwa punkty stale, jeden przesuwny i kształtkę kompensacyjną 

Kształtka kompensacyjna jest to kielich z pierścieniem gumowym, umoŜ1iwiający kompensację 
rozszcze1ności liniowej przewodu spustowego 

• Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem, są prowadzone pod stropem 
z minimalnym spadkiem Imin = 2,0 – 2,5%. Przybory i urządzenia łączone z przewodami 
kanalizacyjnymi, naleŜy wyposaŜyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony) 

• Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń 
• Przewody spustowe kanalizacyjne powinny być zakończone u góry rurą wentylacyjną w postaci 

wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku, lub zakończone zaworem powietrznym 
znajdującym się w budynku 

• Rury wentylacyjne wyprowadzane ponad dach budynku mogą być odpowietrzeniem dla 
połączonych dwóch lub kilku przewodów spustowych. Przekrój rury wentylacyjnej dla kilku 
przewodów spustowych powinien wynosić nie mniej niŜ 2/3 sumy przekroju tych przewodów 

• Zabrania sic wyprowadzania rur wentylacyjnych pionów spustowych do przewodów 
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz do przewodów dymowych i 
spalinowych 

• KaŜdy przewód spustowy powinien posiadać rewizję w najniŜszej swej części, która przewaŜnie 
znajduje się w piwnicy budynku 

• Zawór powietrzny powinien otwierać się samoczynnie i wpuszczać powietrze do układu 
przewodów kanalizacyjnych, poniewaŜ ścieki płynące przez puste przewody kanalizacyjne 
porywają ze sobą powietrze, tworząc podciśnienie 

• Bez dopływu powietrza z zewnątrz następowałoby wysysanie zamknięć wodnych z syfonów i gazy 
ściekowe miałyby wolny dostęp do pomieszczeń. Zawór powietrzny powinien być całkowicie 
zamknięty i otwierać się dopiero wtedy, gdy podciśnienie wynosi ok. 50 Pa 

• Do kaŜdego przewodu odpływowego (poziomu) powinien być przyłączony co najmniej jeden 
przewód spustowy (pion) zakończony wywiewką wyprowadzoną ponad dach 

5.4. Przykanaliki 
• Minimalne spadki przykanalików, w za1eŜności od średnicy przewodów podano w tablicy 5 

 
Zakres średnic Minimalne spadki przykanalika 

D [m] I min. [%] 

D 0,15 1,5 

0,15 < D < 0,20 1,0 



0,20 < D < 0,30 0,6 

Tablica 5; Minimalne spadki przykanalika. 

• Przykanalik nie moŜe mieć załamań ani w pionie, ani w spadku 
• Przykanaliki mogą być zakończone studzienkami. Dla przewodów z tworzyw sztucznych zaleca się 

stosować studzienki z tworzyw sztucznych 
• Dopuszcza się stosowanie studzienek betonowych 
• Przy stosowaniu studzienek betonowych naleŜy w projekcie podać rozwiązanie uszczelnienia 

przejścia między studzienką i przewodem w sposób zapewniający trwałość rury z tworzywa 
sztucznego 

• Przy odprowadzaniu kanalizacji z budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej, naleŜy w piwnicy 
budynku zastosować zawór burzowy, jeśli wymagają tego warunki miejscowe 

• Takie zamknięcie naleŜy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych oraz zakładać je w sposób nie 
hamujący odpływu ścieków z wyŜej połoŜonych urządzeń 

5.4. Tuleje ochronne 
• Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 

przewodu pionowego przez strop), naleŜy stosować przepust w tulei ochronnej. 
• Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
• Tuleja ochronna powinna być rurą, o średnicy wewnętrznej dwukrotnie większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu. 
o co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
o co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop 

• Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2cm z kaŜdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki i około 1 cm 
poniŜej tynku na stropie. 

• Przestrzeń między rurą, przewodu a tuleją ochronną, powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających. 

• W tulei ochronnej nie powinno znajdować się Ŝadne połączenie rury przewodu. 
• Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną 

tego przewodu. W studzienkach tuleje typu - „in situ” 

5.5. MontaŜ armatury i osprzętu 
• MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. 
• Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 
• JeŜeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury 

czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 6 lub 7. 
 

Nazwa przyboru 
Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad 
podłogą 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 
ścianki przyboru nad 

podłogą 

Wysokość ustawienia 

- m m m 

Zlew 0,75÷0,95 0,50-÷0,60 

Zlewozmywak dla pracy stojącej 1,10÷1,25 0,85÷0,90 

Zlewozmywak dla pracy siedzącej 1,00÷1,10 0,75 

Umywalka 1,00÷1,15 0,75÷0,80 

Armatury czerpalnej 
nad górną krawędzią 

przedniej ścianki 
przyboru 0,25÷0,35 

Tablica 6. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 
 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia 

- m 

Wanna Armatura czerpalna nad górną krawędzią wanny 0,10÷0,18 

Armatura czerpalna nad posadzką brodzika natrysku 1,00÷1,50 Natrysk 
Główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka 

główki 2,10÷2,00 



Główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka 
główki 1,80÷2,00 

Basen do mycia nóg Armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 0,10÷0,15 

Ciśnieniowy zawór spłukujący Osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 
Tablica 7. Wysokość ustawienia armatury ściennej 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości materiałów 

• Powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają, 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym) 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

• Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej. Poszczególne etapy 
wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie 
odpowiedniego protokołu. 

• Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
• Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest 

instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 
o podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej naleŜy sprawdzić na szczelność 

w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
o kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 

sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyŜej kolana 
łączącego pion z poziomem 

• Przeprowadza sic równieŜ sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją, Projektową 
oraz z zapisami w Dzienniku Budowy i sprawdza się czy uŜyte materiały są zgodne z normami. 

• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 

• Przystąpienie od kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy. 

• Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą SST, jeŜe1i wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w Dokumentacji Projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej 
SST dały wyniki pozytywne 

7.2. Odbiory robót 
• Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

– przebiegu tras kanalizacyjnych 
– szczelności podłączeń kanalizacyjnych 
– sposobów prowadzenia przewodów poziomowych i pionowych 
– elementów kompensacji 
– lokalizacji przyborów sanitarnych 

• Odbiór robót zanikających: 
– Odbiorowi naleŜy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w 
fazie odbioru końcowego 



• Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych, badań szcze1ności, 
a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczna. 
Ponadto naleŜy skontrolować: 
– uŜycie właściwych materiałów 
– odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych 
– prawidłowości wykonania połączeń 
– prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych 
– prawidłowość kompensacji 
– wielkość spadków przewodów 
– prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

7.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza 
• Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji kanalizacji sanitarnej 

określa niniejsza SST. W szczegó1ności dokumentacja ta powinna zawierać: 
– Projekt techniczny powykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej to znaczy projekt, którego 

realizację potwierdzili Kierownik Robót instalacyjnych i Inspektor nadzoru, odpowiedzialni za 
prawidłowość wykonania instalacji 

– Oświadczenia wskazujące, Ŝe ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do 
jednostkowego stosowania w instalacji kanalizacji sanitarnej, są zgodne z projektem 
technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, instrukcję obsługi instalacji wraz z 
dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla 
których jest to niezbędne 

– Na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora 

– Inne dokumenty - wg umowy 

7.4. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej 
• Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających 
• Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane 

przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy 
• Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów robót: 
– wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu 
– wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego 
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem 

– wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji -- wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie 

– wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie 

• W zakres odbioru międzyoperacyjnego wchodzi wykonanie niezbędnych prób i badań. W 
protokołach naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem 

• W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego 

7.5. Odbiór techniczny – końcowy kanalizacji sanitarnej 
• Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 
– zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji 
– dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem  pozytywnym 

• Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
– Dokumentację Powykonawczą instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy) 
– Dziennik Budowy 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– protokoły wykonanych badań odbiorczych 
– instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
– instrukcję obsługi instalacji 

• W ramach odbioru końcowego naleŜy: 



– sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z Dokumentacją Powykonawcza 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w Dzienniku Budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
– sprawdzić protokoły odbiorów technicznych – częściowych 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

• Odbiór techniczny - końcowy kończy sic protokolarnym przejęciem instalacji kanalizacji sanitarnej 
do uŜytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia 

• Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji 

7.6. Badania odbiorcze 
• Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacji 

sanitarnej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, Ŝe powinny one objąć, co najmniej badania odbiorcze szczelności 

• Warunki wykonania badania szczelności: 
– Badanie szcze1ności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów] 
– JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 

część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności naleŜy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych 

– Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą 
• Badania szczelności wodą zimną: 

– Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej naleŜy sprawdzić na szczelność 
w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

– Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się  na 
szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyŜej kolana  łączącego pion z 
poziomem 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań 

8. OBMIAR ROBÓT  
• Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 

wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym: 
a) długość przewodu naleŜy mierzyć wzdłuŜ jego osi; 
b) do ogólnej długości przewodu naleŜy wliczyć d1ugość armatury łączonej na gwint i łączników; 
c) długość zwęŜki (redukcji) naleŜy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
• Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• PN-EN 1329 Rury i kształtki HT/PVC 
• PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągu. Definicja i dobór PN 
• PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN 
• PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposaŜenia i powierzchni funkcjonalnych 
• PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 
• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 



• PN-EN-1401-01:1999 Rury i kształtki PVC 
• PN-B-10729:1999 Studzienki rewizyjne 
• PN-EN 476:2001 Studzienki rewizyjne 
• PN-EN 1610: 2001 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady -Warszawa 1988 r. 
• Warunki techniczne wykonania I odbioru robót budowlano - montaŜowych. Część II. Roboty 

instalacji sanitarnych i przemysłowych. Wydawnictwo Katalogów i Cenników - Warszawa, 1974 r. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 Dz.U. Nr 92 z dnia 

10.12.1992 r. 
• Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/2003-02-1407 Rury HT/PVC 
• Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/97-01-O 129 Przyłącza WC 
• Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/97-0 1-0126-01 Zawory napowietrzające 
• Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/2001-02-1094 Rury wywiewne i kominki 
• Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT-06-0401/2001 Uchwyty uniwersalne 
• Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/98-O1-0468 Studzienki rewizyjne 
• Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/2000-02- 1025 Studzienki rewizyjne 
• Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/98-01-0405-01 Studzienki rewizyjne 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACE ELEKTRYCZNE 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w obiektach kubaturowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

instalacje elektryczne oświetleniowe 

instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

instalacje elektryczne siłowe 

instalacje sterowania wentylacją 

montaŜ tablicy rozdzielczej budynku, głównej oraz tablic lokalnych 

instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 
w obowiązującym trybie z InŜynierem. 

2. Materiały 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy, zgodnie z ustawą Prawo  budowlane 7 lipca 1994 r. stosować 
wyroby budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

o Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych oraz w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji [Dz.U. Nr 5/00 paz. 53 l Dz.U. Nr 5/00 paz. 58]; 

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie, 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa; 

-   wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, będących załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 1998; 

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 



dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną, przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami 
podstawowymi; 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

o Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem 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), wydał oświadczenie 
wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami; 

Zasilanie budynku naleŜy wykonać kablem YKY5 x 10 mm2 ułoŜonym w ziemi na głębokości 1,0 m. 

Wewnętrzna tablica rozdzielcza wnękowa pełna trzydziestosześcio modułowa typu NRPz 36 
z wyposaŜeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
Wysokość montowania 1,5 m od podłoŜa. 

Zewnętrzna rozdzielnia zasilająca w obudowie hermetycznej z tworzywa sztucznego z zamkiem o 
wymiarach 0,6 m x 0,8 m. Wysokość montowania 1,0 m od podłoŜa. 

Wyłącznik róznicowo – prądowo o prądzie wyłączenia 30 mA. 

Instalacje w pomieszczeniach budynku: gniazd wtykowych, oświetlenia, wentylacji i siłową naleŜy wykonać 
jako podtynkową przewodami YDY 750V lub YDYp 750V. 

Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 

Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji szczelnych). 

Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  10 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem. 

Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie. 

Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub betonie. 

Gniazda wtykowe nadtynkowe hermetyczne podwójne montowane na wysokości 1,0 m od podłoŜa. 

Oprawa jarzeniowa hermetyczna z kloszem 2 x 18 W. 

Oprawa jarzeniowa hermetyczna z kloszem 1 x 18 W. 

Oprawa Ŝarowa hermetyczna z kloszem 1 x 60 W. 

Oprawa zewnętrzna sodowa OUSd 70 W. 

Grzejnik konwektorowy 1000 W 

Grzejnik konwektorowy 500 W 

Przepływowy podgrzewacz wody 12 W 

Drut stalowy ocynkowany  o średnicy 6 mm. 

Płaskownik  stalowy, ocynkowany 30×4 mm. 

3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 

samochód dostawczy do 0,9 t, 

spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 



5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami.  

przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych,  

przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.5. MontaŜ sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŜa za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy 
lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-
kowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach ochronnych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury 
i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 
wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 
Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać 
przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takŜe na innego 
rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe.  

W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać: 



w wykonaniu zwykłym,  

w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłoŜu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŜy: 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za 
pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

Układanie przewodów w ziemi 

Przewody powinny być układane we wcześniej przygotowanym wykopie na wyrównanym 
podłoŜu na głębokości 1,0 m. Kabel naleŜy oznaczyć folią koloru niebieskiego oraz 
oznacznikami. 

Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie naleŜy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze 
względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu 
sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów 
pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławników. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoŜa, ułoŜenie 
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułoŜenie przewodów w korytku wraz 
z załoŜeniem pokryw.  

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoŜa, ułoŜenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 
z załoŜeniem pokrywy.  

5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają 
wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało 
opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem InŜyniera. 



Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. 
Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.10.  MontaŜ tablicy rozdzielczej 

Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 

Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 

zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  

załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu  

podłączyć obwody zewnętrzne  

podłączyć przewody ochronne  

5.11. Próby montaŜowe 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar ochrony przeciwporaŜeniowej 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

6. Kontrola jakości robót 
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 



(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-
poraŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 

10. Przepisy związane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
PRYZŁĄCZE KANALIYACZJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot przyłącza kanalizacji sanitarnej związanej z budową budynku sanitariatów na targowicy w 
Kamieńsku. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują, wszystkie czynności umoŜ1iwiające i mające na celu 
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

PodłoŜe naturalne – podłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 

PodłoŜe wzmocnione – podłoŜe w gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub specyfikacji konstrukcji. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Obsypka – materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury 

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
terenem. 

Powierzchnia zwilŜona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności 

Inne definicje – pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i Prawem Budowlanym. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych na1eŜy, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania przyłączy do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienie projektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczy zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych.” 

Projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV fi 160 klasy S. 



Roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow1ano-montaŜowych 
i przepisami bhp. 

Przyłącza po wykonaniu, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru przez ZGKiM w Kamieńsku oraz 
wykonywać na bieŜąco inwentaryzację geodezyjną. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są, właściwie oznaczone: 

a) Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentacji technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji (wyroby budowlane stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegają obowiązkowi 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa, mogą, one podlegać tylko certyfikacji dobrowolnej); 

b) Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji 
zgodności z Po1ską Normą, lub aprobatą techniczna, mającą istotny wpływ na spełnienie, co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych – w doniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa; 

c) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 1 998r. 

d) Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową, specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

e) Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską, wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla której producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998, wydal 
oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. 

2.2. Szczegóły stosowanych materiałów 

Do sieci i przyłączy kanalizacyjnych zastosować następujące rury i kształtki: 

a) z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401; 

2.3. Rury 

a) Rury PCV fi 160 

Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne odchyłki w mm 

DN ≤ 250 ±5 

250 < DN ≤ 600 ±0,02 DN 

DN > 600 ± 15 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych 

2.4. Studzienki kanalizacyjne PCV ∅∅∅∅ 315 mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Materiały stosowane do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej naleŜy składować w pomieszczeniach 
suchych i zadaszonych, w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, SST, obowiązującymi normami i Prawem Budowlanym. 

5.2. Usytuowanie 

Trasy przewodów kanalizacyjnych powinny przebiegać prosto z najmniejszą ilością zmian kierunków. 
Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdować się w miejscach najmniej 
naraŜonych na działanie kół pojazdów. 

Zagłębienie przewodów kanalizacyjnych w gruncie powinno uwzględniać: 

- Strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju, (wg PN-81 /B-03 020) z tym, Ŝe przykrycie 
mierzone od powierzchni przewodu powinno być nie mniejsze niŜ głębokość przemarzania gruntu. 
Tereny znajdujące się na pograniczu stref, których połoŜenie w jednej lub drugiej strefie nie jest ustalone 
na mapie naleŜy zaliczyć do stref o większej głębokości przemarzania gruntu, 

- Zabezpieczenie przed moŜliwością uszkodzenia od obciąŜeń zewnętrznych; 

5.3. Wykopy 

a) Wykop otwarty dla przewodów kanalizacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg 
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

b) Wykop otwarty dla przewodów kanalizacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z projektem technicznym, w 
którym ustalono: 

- Szerokość odpowiednia dla średnic przewodów; 

- Kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą; 

- System oszalunkowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany; 

- Zabezpieczenia od obciąŜeń ruchem kołowym; 

- Rodzaj podłoŜa: naturalne lub wzmocnione; 

- Sposób zagęszczania obsypki i zasypki przewodów w wykopie. 

c) Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana; 

d) Szerokość wykopu określa projektant: 

- JeŜeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, naleŜy zapewnić 
przestrzeń roboczą, której minimalne wielkości podano w tablicy 2 i 3. 

 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 

--- m 

DN ≤ 350 0,25 

350< DN ≤ 700 0,35 

700 < DN ≤ 1200 0,45 

DN > 1200 0,50 

 Tablica 2. Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ściana wykopu lub jego szalunkiem 



 

Głębokość wykopu G Minimalna szerokość wykopu 

--- m 

G < 1,00 Nie jest wymagana 

1,00 ≤ G ≤ 1,75 0,80 

1,75 < G ≤ 4,00 0,90 

G > 4,00 1,00 

 Tablica 3. Minimalna szerokość wykopu w zaleŜności od jego głębokości 

 

- JeŜeli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ścianę wykopu i w sytuacjach szczególnych, 
których nie da się uniknąć, minimalna szerokość wykopu, moŜe być zmniejszona. 

e) JeŜeli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną sanitarną a ścianę wykopu, 
minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m; 

f) Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

-  Zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 

-  Utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami; 

g) Wykopy o ścianach pionowych moŜna wykonać bez oszalowania o głębokości większej niŜ 1 m, lecz nie 
większej od 2 m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-inŜynierska. Dopuszcza się nie stosowanie 
oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie większej niŜ 1 m w gruntach zwartych w 
przypadku nie obciąŜenia terenu przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

h) JeŜeli wzdłuŜ wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. 
Warunek taki powinien być równieŜ spełniony, jeŜeli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego 
wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyŜej dna wykopu. 

i) Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. 

j) Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym .w dnie wykopu powinny być 
wykonane zagłębienia pod kielich. 

k) Podczas montaŜu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez 
wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyŜej dna wykopu naleŜy zapewnić odwodnienie 
wykopu na czas robót, natomiast przewód naleŜy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

1) PołoŜenie naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z projektem technicznym. 

• W zaleŜności od rodzaju gruntu, mogą być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoŜa 
naturalnego: 

- Bez podsypki z przewodami ułoŜonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie 
wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie; 

- Z podsypką wynoszącą 100 mm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie i 150 mm w gruncie 
skalistym i twardym; 

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podłoŜa powinny być określone projekcie technicznym. 

• W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach nie stabilnych, do których 
zalicza się torf lub kurzawka, powinno być stosowane podłoŜe wzmocnione, takie jak: piasek, Ŝwir, 
ława betonowa, lub specjalna konstrukcja. 

m) Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury. 

n) Minimalna grubość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosić 15 cm. 
Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem 
stabilności przewodu i nawierzchni. 

o) Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03 020. 
grunt ten moŜe być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie 
powinien zawierać materiałów, takich jak: grunty zbrylone (takŜe zamarznięte), gruz, śmieci, itp. 
Mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 



p) Zagęszczenie zasypki wstępnej, powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej 
przewodu moŜe odbywać się mechanicznie, warstwami, co 30 cm potwierdzona badaniami 
geologicznymi. 

Stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa i wynosić pod ciągami pieszymi 
minimum 0,9. Pod ciągami pieszymi wykonać pełną wymianę gruntu. 

q) Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 

5.4. Kanalizacja sanitarna - przewody kanalizacyjne 

a) Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych, 
powinny być sprawdzane przed montaŜem, czy spełniają, wymagania projektowe, czy są oznakowane i 
czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i 
studzienek kanalizacyjnych, powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami 
producentów. 

b) Przewody kanalizacyjne powinny być układane na całej długości w ziemi. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się układanie przewodów kanalizacyjnych nad poziomem terenu. 

c) Przewody kanalizacyjne powinny być układane na odpowiednim dla rodzaju rur podłoŜu, naturalnym lub 
wzmocnionym. 

d) Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich prędkości przepływu 
nie powinny być mniejsze niŜ: 

- Dla przewodów kanalizacji ściekowej o DN 200 — minimalny spadek 0,5 %; 

e) W zaleŜności od rodzaju rur ułoŜonych w ziemi powinny być stosowane łącza: 

- Dla rur z polipropylenu i polietylenu – złącza zgrzewane; 

f) Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków. 

g) Na przewodach kanalizacyjnych nieprzełazowych naleŜy stosować studzienki kanalizacyjne przy kaŜdej 
zmianie kierunku, spadku i przekroju a takŜe w odległościach nie przekraczających 60 m. 

h) Wysokość komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niŜ 2m. dopuszcza sic 
wysokość do 1,8 m, gdy wymaga tego głębokość kanału oraz warunki ukształtowania terenu. Komora 
robocza powinna mieć spocznik nachylony w kierunku kinety. 

i) Stopnie złazowe lub inne rozwiązania zejść, powinny być zamocowane w ścianach komory roboczej 
zgodnie z PN-B-1 0729. 

j) Zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ściekowych, powinny mieć odpowiednią klasę, 
uzaleŜnioną od usytuowania w przekroju drogi i obciąŜenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124. 

k) Włazy kanałowe (kominy włazowe), powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po 
tej samej stronie osi kanału. 

l) Kanałowe obiekty takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, syfony i wyloty 
ścieków, powinny być wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwiązaniami projektowymi lub dobrane z 
katalogów producentów. 

m) Przejścia przewodów kanalizacyjnych sanitarnych przez przeszkody terenowe, powinny przebiegać 
najkrótszą drogą, moŜliwie pod kątem prostym w stosunku do przeszkody. 

n) Przejścia przewodów kanalizacyjnych sanitarnych pod ciekami wodnymi, powinny być wykonane w 
rurze ochronnej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, których właściwości nie odpowiadają, wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 



6.2.1. Kontrola wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
projektem. NaleŜy sprawdzić: 

a) Wytyczenie osi przewodu; 

b) Szerokość wykopu; 

c) Głębokość wykopu; 

d) Odwadnianie wykopu; 

e) Szalowanie wykopu; 

f) Zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego; 

g) Odległość od budowli sąsiadującej; 

h) Zabezpieczenie innych przewodów w wykopie; 

i) Rodzaj podłoŜa; 

j) Rodzaj rur i kształtek; 

k) Składowanie rur i kształtek; 

l) UłoŜenie przewodu; 

m) Zagęszczenie obsypki przewodu; 

n) Studzienki kanalizacyjne; 

o) Przewody ułoŜone nad terenem. 

6.2.2. Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań rozporządzenia 
MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

6.2.3. Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z wymogami, natomiast maksymalna szerokość 
wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie; 

6.2.4. Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu 
powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i 
dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

6.2.5. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób 
obniŜenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast 
przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczyć odpowiednio wyprofilowany teren. 

6.2.6. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje 
inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

6.2.7. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli 
komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. 

6.2.8. Zabezpieczenie innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie 
dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, zabezpieczeniu przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

6.2.9. Wybrany rodzaj podłoŜa określa dokumentacja techniczna. 

6.2.10. Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, przygotowane do montaŜu powinny być oznakowane 
zgodnie wymaganiami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a takŜe zgodne z dokumentami 
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

6.2.11. Przewody powinien być ułoŜony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłoŜu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłoŜu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na 
całej długości, co najmniej ¼ swojego obwodu. Na podłoŜu naturalnym z podsypką, oraz podłoŜu 
wzmocnionym, przewód powinien być ułoŜony zgodnie z dokumentacją. 

6.2.12. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub 
mechanicznie, w zaleŜności od wymagań ustalonych w dokumentacji. 

6.2.13. Roboty zanikające zgłaszać Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 3 dni przed ich przykryciem. 



7. OBMIAR ROBÓT 

Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. Przyłącza zinwentaryzować. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-montaŜowych. 

Sprawdzenie przygotowania do odbioru przyłączy kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzeniu w Dzienniku 
Budowy potwierdzenia przez wykonawcę zakończenia wszystkich robót. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po 
zakończeniu robót. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610; 

8.2. Odbiór robót zanikających 

Roboty zanikające Wykonawca jest obowiązany zgłaszać Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 3 dni przed 
ich przykryciem. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

8.3.1. Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

a) Zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjną. Dopuszczalne nachylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w 
projekcie nie powinno przekraczać ± 1 cm; 

b) Zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem; 

c) Zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzanie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacja; 

d) Zbadanie materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony; 

e) Zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 
dla kanalizacji grawitacyjnej; 

8.3.2. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji sanitarnej powinna gwarantować utrzymanie przez 
okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do 
poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc od 
poziomu wierzchu rury. 

8.3.3. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej: 

- 0,15 l/m2 dla przewodów; 

- 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

8.3.4. Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 
normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, 
zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłoŜony podczas spisywania protokołu 
odbioru końcowego. 

8.3.5. Ponadto naleŜy zbadać: 

a) Zgodność dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną. 

b) Zgodność protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu; 

c) Rozstaw studzienek kanalizacyjnych; 



8.3.6. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 

8.3.7. Teren po zabudowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

8.3.8. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

8.3.9. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy 
odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia: 

- O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę; 

- O doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe, w razie korzystania, ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne. Część 2. Rury. 
Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposaŜenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w 
systemie. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PNO81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowe. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 476:2000 Studzienki grawitacyjne. 

10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
PRYZŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przyłącza wodociągowego (odgałęzienia) związanego z budową budynku sanitariatów na targowicy w 
Kamieńsku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót przy budowie przyłącza wodociągowego (odgałęzienia)  w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przyłącza wodociągowego (odgałęzienia). 

Zakres stosowania dotyczy budowy przyłącza wodociągowego (odgałęzienia) w gruntach nawodnionych i 
nienawodnionych. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

przyłącze wodociągowe (odgałęzienie) z rur ciśnieniowych do wody pitnej φ 40 mm z rur PE PN10  

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 

oznakowanie robót, 

dostawę materiałów, 

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych, 

wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

ułoŜenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaŜ rur ochronnych i armatury 

zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu, 

odtworzenie nawierzchni po robotach, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 

wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający 
wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 

odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i 
PN-82/M-01600. 



2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłącza wodociągowego 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w 
Warszawie. 

2.2. Rury przewodowe 

Rodzaj rur, ich średnice zaleŜne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione w projekcie budowlano-
wykonawczym. 

Do wykonania przyłącza wodociągowego stosuje się następujące materiały: 

rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, 

2.3. Beton 

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i 
PN-88/B-06250. 

2.4. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

2.5. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka pod rurociągi moŜe być wykonana z piasku lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

2.6. Armatura odcinająca 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) naleŜy stosować: 

zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg PN-83/M-74024. 

2.7. Elementy montaŜowe 

Jako elementy montaŜowe naleŜy stosować: 

złącza kielichowo-kołnierzowe Ŝeliwne dla rur PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu producenta rur. 

2.8. Hydranty  

NaleŜy stosować hydranty nadziemne i podziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające 
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury przewodowe 

Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na 
całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

2.9.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.9.3. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka przyłącza 
wodociągowego. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 



zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.9.4. Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement 
musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 
miesiące. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: 

koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 

3.2. Sprzęt do robót montaŜowych 

W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montaŜowy: 

samochód dostawczy do 0,9 t, 

samochód skrzyniowy do 5 t, 

samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

zgrzewarkę do rur PE, 

zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. Transport 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

W przypadku przewoŜenia rur transportem kolejowym, naleŜy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do 
granic wykorzystania wagonu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej 
niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o 
grubości większej niŜ wystające części rur. 

4.2. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w 
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki naleŜy łączyć w jednostki 



ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umoŜliwiać uŜycie sprzętu 
mechanicznego do rozładunku. 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 

segregacji składników, 

zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki, 

obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz zapewnią 
właściwy czas transportu umoŜliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

4.6. Transport  cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
wilgocią. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi 
Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜytkowników uzbrojenia 
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie 
tych urządzeń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 
teren; 

powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu; 

w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.1.1. Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montaŜowego) resztek starych budowli, 
chodników, krawęŜników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez InŜyniera Kontraktu. 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów moŜliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce 
wskazane przez InŜyniera Kontraktu. BezuŜyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na 
wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca 
powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich 
elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane 
wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. JeŜeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy uŜytkowanego układu 
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moŜe przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero 
po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

5.2. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 



materiał z rozbiórki odwiezie i złoŜy w miejscu podanym w p. 5.1.1. 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte obudowane. JeŜeli materiały obudowy nie są fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone 
przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych 
właściwych dla danego materiału. 

Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 
InŜyniera Kontraktu. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu rurociągu przesuwając 
się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu naleŜy dokonać przez ułoŜenie przy jego krawędziach 
bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te naleŜy 
przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu naleŜy prowadzić w miarę 
jego głębienia. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację.  

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym powinno być ono na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki 
i ułoŜeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
InŜynierem Kontraktu. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub 
Ŝwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 

W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

5.4. Roboty montaŜowe 

5.4.1. Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niŜ 0,1%. 

Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoŜe i 
przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu 
do powierzchni projektowanego terenu było większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-
03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniŜej 1000 mm. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m   

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się 
powyŜej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z dokumentacją. 

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej długości co 
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być 



unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 
połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 

rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 

kształtki Ŝeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w 
komplecie przez producenta rur. 

kształtki Ŝeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu 
odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim załoŜeniu uszczelki gumowej 
pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 
ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur 
(złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 

5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być 
zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia naleŜy umieszczać: przy 
końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takŜe na zmianach kierunku: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 
przypadku braku moŜliwości spełnienia tego warunku, naleŜy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niŜ 
0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem naleŜy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu 
dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku moŜna wykonywać dowolną metodą, natomiast poniŜej - do rzędnej 
spodu bloku - wykop naleŜy pogłębić ręcznie tuŜ przed jego posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku naleŜy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 
wodociągowego. 

5.4.4. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) naleŜy instalować: 

na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 



6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

określenie stanu terenu, 

ustalenie składu betonu i zapraw, 

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

ustalenie metod wykonywania wykopów, 

ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 
określonym w dokumentacji, 

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa, 

badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

badanie zabezpieczenia przed korozją, 

sprawdzenie montaŜu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw, 

badanie szczelności całego przewodu, 

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 
jego warstw. 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niŜ ± 5 cm, 



odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 

odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ±3 cm, 

dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 
cm,  

róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niŜ 0,97. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niŜej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

rozbiórka nawierzchni w m2 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera 
Kontraktu jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową przyłącza wodociągowego, a mianowicie: 

roboty przygotowawcze, 

roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

przygotowanie podłoŜa, 

roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 

próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić 
około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, 
Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. InŜynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 

badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 



Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za 
dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

9. podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 

dostawę materiałów, 

wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 

wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 

ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego wyposaŜenia, 

przeprowadzenie próby szczelności, 

przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 

zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

pomiary i badania. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 

7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

10
. 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

11
. 

PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. Wymagania i badania 

12
. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 

13
. 

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 

14
.  

PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE) 

15
. 

ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 



10.2. Inne dokumenty 

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 
2001 r. 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

  
3. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – 
Roboty ziemne 

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej 


