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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru instalacji wewnętrznych:
 -  wodociągowej 
 -  kanalizacyjnej
-  wentylacji
- centralnego ogrzewania
- kotłowni olejowej z przyłaczami c.o. i c.w
oraz  przyłaczy zewnętrznych  wodno-kanalizacyjnych.

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące  przy
montażu instalacji: 
- centaralnego ogrzewania z rur miedzianych i przebudowy kotłowni c.o.,
- wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, 
-   uzbrojenia  oraz  montażu  przyborów  i  urządzeń,  a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
- przyłaczy zewnętrznętrznych z rur z tworzyw sztucznych.

1.3. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
Sieć wodociągowa
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i  rozprowadzających wodę  przeznaczoną
do  spożycia  przez  ludzi,  znajdujących  się  poza  budynkiem,  w  granicach  od  stacji  uzdatniania  wody  do
zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.
Przewód wodociągowy tranzytowy
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody.
Przewód wodociągowy magistralny
Magistrala  wodociągowa,  przewód  z  odgałęzieniami,  przeznaczony  do  rozprowadzania  wody  do
przewodów rozdzielczych.
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.
Przyłącze wodociągowe
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodów wodociągowych
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia:
– armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,
– armatura  odpowietrzająca  –  zawory  odpowietrzające,  napowietrzające,

odpowietrzająco-napowietrzające,
– armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,
– armatura przeciwpożarowa – hydranty,
– armatura czerpalna – zdroje uliczne.
Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Połączenie  elektrooporowe  –  połączenie  między  kielichem  PE  lub  kształtką  siodłową  zgrzewaną
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elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni  łączenia,  powodujący stopienie przylegającego
materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się  w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia
powierzchni  przez  przyłożenie  ich  do  płaskiej  płyty  grzejnej,  i  utrzymanie  do  uzyskania  temperatury
zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej
powierzchni  rury  aż  do  uzyskania  temperatury  zgrzewania,  a  następnie  usunięcie  elementu  grzejnego  i
dociśnięcie łączonych powierzchni.
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą
złączki zawierającej element zaciskowy.

Instalację  kanalizacyjną  stanowi  układ  połączonych  przewodów  wraz  z  urządzeniami,  przyborami  i
wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybór  sanitarny  –  urządzenie  służące  do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszczeń  płynnych
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odpływowym.
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien
lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust  –  urządzenie  służące  do  zbierania  ścieków z  powierzchni  odwadnianych  i  odprowadzania  ich  do
instalacji kanalizacyjnej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji  kanalizacyjnych, specyfikacją  techniczną
(szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” .
 Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej

(szczegółowej)  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  opracowanych  dla  realizacji  konkretnego
zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” .

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Do wykonania przyłaczy zewnętrznych kanlizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej należy
stosować:

- kolektor grawitacyjny z rur K-160 PVC kielichowych łączonych na uszczelki,

-studnię małogabarytowąo srednicy rury trzonowej f400 z włazem,

-  przyłącze wodociągowe     PEHDf 63,

- kolektor deszczowy grawitacyjny K-160, K-200 i K-250 PVC,

- sieć wodociągowa Dn-150 PVC, 

2.2.2. Do wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania należy stosować
- grzejniki stalowe płytowe z zasilaniem dolnym np. Purmo VKO  i zasilaniem bocznym np. Purmo
typC,

-rury miedziane  R220            wg-"Łączniki  miedziane , wymagania   EN 1254 „ Łączniki z miedzi i
stopów miedzi”

-rury systemu UNIPIPE lub równoważne  do CW temp pracy 80oC, ciśn. max 10bar,

-armatura , przybory i osprzęt  do instalacji centralnego ogrzewania jak zawory termostatyczne  z
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głowicami , zawory regulacyjne  Heimeier lub równoważne

-armatura  odcinająca

-otulina z pianki poliuretanowej  do izolacji cieplnej ruroc CO i CW

-gaz techniczny

2.2.3. Do wykonania robót instalacyjnych  instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej należy stosować:
- rury stalowe ocynkowane
- rury  z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5,
- z polipropylenu (PP)                                      - PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,
- z polietylenu (PE-X)                                       - PN-EN ISO 15875-1÷5.

2.2.4. Do wykonania  przebudowy kotłowni CO należy :
    -  wymienić 1 kocioł z palnikiem olejowym ZUK 55 o mocy 55kW  na  kocioł ZUK 90 o mocy 90 kW,
    -  zamontować  dwa wymienniki ciepłej wody użytkowej (cwu) o poj. 400 l każdy,
    - zamontować sterowanie  pracy kotłowni automatyką pogodową z priorytetem cwu.
    - zamontować  pompy obiegowe co.

2.2.5. Do wykonania  wentylacji pomieszczeń należy stosować:
    - dla wentylacji grawitacyjnej wywietrzniki dachowe z przepustnicą np. WLO-250,
    -  dla   wentylacji  mechanicznej   wentylatory  wyciągowe  np  typ  EDM  o  zróżnicowanej  wg  projektu

wydajności (od 80 do 280 m3/h)

2.2.6. Przybory sanitarne w instalacji wod-kan:
   - umywalki białe  L=500mm z syfonami i bateriami    -13 szt
   - umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym i baterią    -1 szt
  - umywalki białe  L=400mm z syfonami i bateriami  - 4 szt
   - miski ustępowe kompakt - typ handlowy  - 5 szt
   - urządzenie  kompaktowe, miska ustępowa  - dla niepełnosprwnych -1 szt   
   - pisuar -1szt
   - zlew ze stali nierdzewnej dwukomorowy z półka ściekową  -1 szt                                                              
          
   - zlew ze stali nierdzewnej jednokomororowy -1 szt 
   - zawory czerpalne ze złączką do węża - 8 szt
   - hydrant w szafce wnękowej - 4 szt                                                    

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 3

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych:

- obcinarki krążkowe i nożycowe,

- gratownik wewnętrzny

- urządzenia do czyszczenia

-     giętarki ręczna i  z napędem hydraulicznym 

-     nożycowy przyrząd do kielichowania rur

- urządzenia ręczne do operacji wyoblania na budowie

- butla gazowa na propan-butan z reduktorem

- palniki do lutowania 

-    gwinciarka do nacinania gwintów od ˝” do 2” 

-    zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV 45000000-7  „Wymagania
ogólne” .
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  boczne

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1
m,

– jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe  części
środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed
zarysowaniem przez  podłożenie  tektury  falistej  i  desek  pod  łańcuch  spinający  boczne  ściany  skrzyni
samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma  samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.
Według  zaleceń  producentów  przewóz  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  otoczenia  0°C  do

+30°C.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń
Przybory  i  urządzenia  należy  przewozić  w  sposób  zabezpieczający  przed  ich  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczaj ącą 40°C.

Oryginalnie  zapakowane  wiązki  rur  można  składować  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do  wysokości
maksymalnej  3  m,  przy  czym  ramki  wiązek  winny  spoczywać  na  sobie,  luźne  rury  lub  niepełne  wiązki
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm,
grubości  min.  2,5  cm  i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  być  z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać
7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać  przekładkami
drewnianymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” .

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:
– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów CO
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów CO
- zdemontować stare odcinki (stalowe) rur  CO

5.3. Montaż rurociągów
      Po  wykonaniu  czynności  pomocniczych  określonych  w  pkt.  5.2.  należy  przystąpić  do  właściwego
montażu rur i kształtek.

Rurociągi  kanalizacyjne  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników  w  sposób
zapewniający  odizolowanie  ich  od  przegród  budowlanych,  celem  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się
drgań i hałasów.
     Przewody  pod  podłogą  w  ziemi  należy  układać  na  podsypce  piaskowej  w  otulinie
termoizolacyjnej.Wykonać instalację co na potrzeby ogrzewania pomieszczeń  

• Przewody wykonać z rur miedzianych  wg EN 1254  łączonych przez lutowanie ,
lutem miękkim 
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• Przewody prowadzone po ścianie pod sufitem  zaizolować

•  odległość minimalna  grzejnika  od ściany: 30 mm

• Odległość grzejnika od podłogi powinna wynosić nie mniej niż 80 do 100 mm

• Dla każdego grzejnika na przewodzie łączącym go z pionem zasilającym należy
montować zawór umożliwiający regulację wydajności cieplnej grzejnika na
zasilaniu i zawór odcinający na powrocie

• Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3 ‰ w kierunku  odwodnienia

•  punkty stałe realizować zgodnie z dokumentacją 

• stosować odsadzki przy odejściach od przewodów rozprowadzających
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu
rur, kształtek i armatury.
Rurociągi  z  tworzyw sztucznych  mogą  być  mocowane  bezpośrednio  na  ścianach,  w  bruzdach  ścian  lub
warstwach podłogowych w rurach osłonowych.

5.4. Połączenia rurociągów
5.4.1. Połaczenia zgrzewane
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:
– zgrzewanie  doczołowe,  które  polega  na  łączeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich  końcówek  do

właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić

wypływki  stopionego  materiału  poza  obrębem  kształtek.  Na  wewnętrznej  powierzchni  rur  nie  powinno
wystąpić pofałdowanie.
5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach
rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm.
5.4.3. Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż  połączeń  kielichowych  polega  na  wsunięciu  (wciśnięciu)  końca  rury  w  kielich,  z  osadzoną
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca
rury w kielich (PVC-U).

Rodzaj zastosowanych połączeń  rur i  kształtek powinien być  zgodny z instrukcjami producentów tych
materiałów.

5.5. Połączenia z armaturą
Przed  przystąpieniem  do  montażu  armatury  należy  dokonać  oględzin  jej  powierzchni  zewnętrznej  i
wewnętrznej.

Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.

Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłogą  lub  przyborem  należy  wykonać  zgodnie  z
wymaganiami  określonymi  w  WTWiO  dla  instalacji  wodociągowych  (zeszyt  nr  7  COBRTI  INSTAL).
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji

5.6. Połączenia rur i kształtek z tworzyw
Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  należy  dokonać  oględzin  tych
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.

5.6.1. Połączenia rur  i kształtek miedzianych 
Przy  wykonywaniu  połączeń  rur  miedzianych   stosować  warunki  określone  w  Instrukcji  niemieckiego
stowarzyszenia DVGW pod tytułem „Łączenie rur miedzianych w instalacjach gazowych i wodociągowych”
 Powierzchnie  elementów  łączonych  za  pomocą  lutowania  twardego  muszą  być  czyste  i  odtłuszczone.
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta .

Pomieszczenie, w którym odbywa się lutowanie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem .
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Rodzaj zastosowanych połączeń  rur i  kształtek powinien być  zgodny z instrukcjami producentów tych
materiałów.

5.7. Połączenia z przyborami i urządzeniami
Przed  przystąpieniem  do  montażu  przyborów  i  urządzeń  (zawory,  odpowietrzniki,  naczynia  wzbiorcze)
należy dokonać oględzin ich powierzchni.

Powierzchnie  powinny być  gładkie,  czyste,  bez  uszkodzeń  i  innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.

Montaż  przyborów  i  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  WTWiO  cz.  II
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez
producentów określonych przyborów i urządzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 6

6.2. Kontrolę wykonania instalacji należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz.
II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.

Pionowe wewnętrzne przewody instalacji CO i wod-kan  należy poddawać próbie na szczelność przez
zalanie ich wodą na całej wysokości.

Jeżeli  przewody  instalacji  i  ich  połączenia  nie  wykazują  przecieków  to  wynik  badania  szczelności
należy uznać za pozytywny.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

� do obmiaru przyjmowac jednostki jak w przedmiarze robót

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” .

8.2. Zakres badań odbiorczych
Badania  przy  odbiorze  instalacji  CO  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w
PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
– przebieg tras instalacji
– szczelność połączeń,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów i urządzeń.

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego –
częściowego..

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak
np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w
fazie odbioru końcowego.

Z  przeprowadzonego  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  odbioru  technicznego  –
częściowego oraz dołączyć  wyniki  badań  odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować
lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  końcowego  po  zakończeniu  wszystkich  robót
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montażowych  oraz  dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:
– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,
– prawidłowość wykonania połączeń,
– wielkość spadków przewodów,
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
– prawidłowość  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległości  między  uchwytami

(podporami),
– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
– zgodność  wykonanej  instalacji  z  audytem  energetycznym,  specyfikacjami  technicznymi  ),  WTWiO,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń.
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego .
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne”

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji  kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może  dokonane bedzie
wg zapisów w umowie wykonania. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

  EN 133/99   ,  PN-71/ H-01706   - „r” – rury miedziane 

Biuletyn DVGW-GW2  Łączenie rur miedzianych w instalacjach 

Biuletyn DVGW-GW392 Ciągnione bezszwowo rury miedziane do instalacji gazowych i wodnych
/wymagania  i kontrola/

A. Barczyński, A. Kożlecki  „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji gazowej z miedzi”
WOIZG Poznań, wrzesień 94

COBRTI „Instal”  W-wa Instalacje z rur miedzianych - poradnik
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-64/B-10400  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- 91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne

PN-90/M-75019  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewańwodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi
                              przeponowymi.Wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów ciepłowniczych.
Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  wodnych i wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i  urządzeń.
Wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości
wody
UNIPIPE Systems   Poradnik techniczny Projektowania i Montażu Instalacji
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.
PN-EN 1452-2:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.
PN-EN 1452-4:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U)
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania
ogólne.
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PN-EN ISO 15874-2:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Część 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Część 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1997
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – 


