
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1  
Remont sanitariatów zaplecza Sali gimnastycznej 

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 
 

Wspólny słowik zamówień: 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: wymiany 
instalacji wodno- kanalizacyjnej łącznie z przyborami w sanitariatach 
zaplecza Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 30 w Olsztynie.   
  
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 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje 
należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej  części instalacji w budynku. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
− demontaż istniejącej instalacji, 
− montaż rurociągów, 
− montaż armatury, 
− montaż 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 
instalacji wodociągowych"-zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 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 niemożliwości ich uzyskania 
- przez inne materiały lub elementy o zbliżonych w charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. 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 użyte 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 polipropylenu, łączonych 

przez zgrzewanie 
− Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych 

kielichowych  z PVC-U, uszczelnionych w kielichach gumowymi 
pierścieniami. 

− Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 
2.2. Armatura 
− Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz 

armaturę wypływową z ograniczonym czasem wypływu wody. 
 
3.   SPRZĘT 
− Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

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

 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury 
− Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 



 
4.2. Elementy wyposażenia 
− Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien 

odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 

 
4.3. Armatura 
− Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 

szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
− Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty demontażowe 
− Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany 

będzie bez odzysku elementów. 
− Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 

pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 
− Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do 

składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce 
zwałki.  

− Elementy mające cechy użytkowe   należy przekazać inwestorowi 
 
5.2. Montaż rurociągów 
− Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać z rur z polipropylenu, łączonych 

przez zgrzewanie.   
− Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV zgodnych z PN-83/B-

10700.01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne." 

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

− Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 

− Rury wodociągowe powinny być układane w bruzdach ściennych. 
Łączenie odcinków instalacji wodnych odbywać się będzie przez 
zgrzewanie, a połączenia z armaturą – poprzez gwintowane złączki 
przejściowe. Gwinty należy uszczelniać przy użyciu taśmy lub sznura 
teflonowego. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy 
wykonywać za pomocą łączników.   

− Dodatkowo należy mocować podejścia pod punkty czerpalne. Przewody 
instalacji wodnej należy prowadzić w izolacji z pianki PU grubości 8 mm. 



− Piony oraz przyłącza od przyborów (o średnicy Dn110, Dn50 i Dn40) 
należy wykonać z rur PVC kanalizacyjnych. Bosy koniec rury z PCV 
powinien być sfazowany pod kątem 20 o i wsuwany w kielich przy użyciu 
past poślizgowych. Przewody należy mocować do przegród budynku za 
pomocą uchwytów z podkładkami elastycznymi zapewniającymi izolację 
akustyczną. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 

− Dla przewodów poziomych maksymalny rozstaw uchwytów powinien 
wynosić 1,0 m   

 
− Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykucie bruzd pionowych i poziomych 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 
− zabezpieczenie rurociągów przez założenie izolacji z pianki 

poliuretanowej 
− zakrycie bruzd 

 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
− Miski ustępowe podwieszane, mocować w sposób umożliwiający ich 

demontaż i właściwe ich użytkowanie.  Umywalki z półpostumentami 
będą zawieszone na wysokości 0,75m licząc od górnej krawędzi przyboru. 
Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym. Krawędź między 
umywalkami i pisuarami a ścianą należy wypełnić silikonem. 

− Zamontować wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej o średnicy Dn50. 
− Baterie umywalkowe montować jako stojące z zaworami odcinającymi 

ćwierćobrotowymi na podejściach dopływowych. Na odejściach od pionów, 
w celu odcięcia instalacji i urządzeń, należy zamontować zawory 
odcinające kulowe, umieszczone w łatwo dostępnych miejscach. Zawory 
czerpalne ze złączka do węża Dn15 zamontować na wysokości 0,50m od 
posadzki.  

− W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. 

 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
− Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów 

instalacji  musi być poddana próbie szczelności. 
− Próby szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd i wykonaniem 

izolacji. W razie konieczności zakrycia przewodów można wykonać 
częściową próbę szczelności. Do próby szczelności wszystkie otwory 
należy zakorkować a instalację dokładnie odpowietrzyć. Po napełnieniu 
instalacji przeprowadzić kontrolę wszystkich połączeń i armatury. Po 
stwierdzeniu szczelności połączeń należy podwyższyć ciśnienie do 1,5 
ciśnienia roboczego ale nie mniej niż 10 atm. i ponownie sprawdzić 
szczelność instalacji i armatury. Instalację uważa się za szczelną gdy w 
ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadków ciśnienia. Próby szczelności 



instalacji ciepłej wody należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszy raz 
napełniając instalację zimną wodą do min. 10 atm. a drugi raz wodą o 
temp. min. 55 o C.  

− Próby szczelności kanalizacji sanitarnej: piony należy sprawdzać podczas 
swobodnego przepływu przez nie wody, poziomy napełnić powyżej kolan i 
sprawdzać poprzez oględziny. 

− Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
− Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", zeszytem nr 7 Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” COBRTI 2003. 

− Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

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

− Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez 
Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z  dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności 
obejmują: 

− badanie dostaw materiałów 
− kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
− kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
− ocenę estetyki wykonanych robót 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
− Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
oraz zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Instalacji Wodociągowych” COBRTI 2003. 

− W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne: 
− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i 

wymiary otworów), 
− bruzdy w ścianach:  wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 

zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych. 

− ułożenie poziomów odpływowych pod posadzką 
− Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający 

jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego 
montażu. 



− Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
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, 

− Przy odbiorze końcowym należy 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. 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia [ 8 ] . do 
ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint 
i łączników. 
Jednostką obmiaru rur jest mb. 
Jednostką obmiaru armatury czerpalnej i 
odcinającej jest szt. Jednostką obmiaru 
izolacji jest mb lub m2 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN-EN 806-1:2004- Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Część 1:Postanowienia ogólne. 

− PN-81/10700.00-Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. | 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

− PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
− Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 
− PN-B-10400:1964 - „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze" 
− PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania". 
− PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: 

Wymagania i badania". 
− PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
− PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

(zmiana A1)". 
 



− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom. Instalacje wod-kan.. Wydawnictwo Arkady- 
Warszawa 1988, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz.U.2003.47.401 ) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 
14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313; Dz. U. 2000.82 
930) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.2004.92.881 ) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U.2004.204.2087 ) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w 
sprawie systemów oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U.2004.195.2011) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. (Dz.U. 1999.25.226) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


