Budynek administracyjny Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST – 03 – Wewnętrzne Instalacje Sanitarne

Specyfikacje Techniczne

ST – 03.00

1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST- 03
WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

ST – 03.01 Instalacja wodociągowa
ST – 03.02 Instalacja kanalizacyjna

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY
– UL. MARKWARTA 7

ZAMAWIAJĄCY:
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY UL.
PRODUKCYJNA 13, 85-790 BYDGOSZCZ

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA SPECYFIKACJĘ:
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH PROJEKT
UL. C. SKŁODOWSKIEJ 66/61, 85-088 BYDGOSZCZ

Biuro Usług Inwestycyjnych PROJEKT, Bydgoszcz ul. C.Skłodowskiej 66/61

Budynek administracyjny Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST – 03 – Wewnętrzne Instalacje Sanitarne

Specyfikacje Techniczne ST – 03.01 Instalacje wodociągowe

2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 03.01
INSTALACJE WODOCIĄGOWE
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót montaŜowych przy budowie instalacji wodociągowej dla budynku
administracyjnego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Dotyczy to następujących zakresów:
-

montaŜ instalacji wody zimnej,
montaŜ instalacji wody ciepłej,
montaŜ instalacji cyrkulacji,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
2.

MATERIAŁY
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy 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:
1. 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 – w
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
2. 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,
3. 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,
4. 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
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specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
5. 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.
3.

SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością
korzystania ze sprzętu odpowiadającemu pod względem typów i wielkości wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robót.

4.

TRANSPORT
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów
i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową,
specyfikacją, poleceniami nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi
normami , przepisami oraz przepisami BHP.
Roboty prowadzić wg:
1.
2.

„Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, tom II – Instalacje
sanitarne i przemysłowe”
Stosować się bezwzględnie do instrukcji montaŜowych producentów rur i urządzeń.

5.2. Warunki szczególne wykonania Robót
5.2.1. Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
1.

2.

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją
wykonano, moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w
szczególności:
• bezpieczeństwa uŜytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
Do rozpoczęcia montaŜu instalacji wodociągowej moŜna przystąpić po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, Ŝe:
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót instalacyjnych,
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• elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ urządzeń
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają załoŜeniom
projektowym.
3. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń
instalacji wodociągowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemoŜności
ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliŜonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, Ŝe w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości uŜytkowania i trwałości
urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez InŜyniera i Projektanta.
4. Przewody wodociągowe naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
5. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po
ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodów).
6. Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeŜeli podłoga tworzy szczelną
płytę nad przewodem.
7. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe
powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być połączeń rur.
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyŜej
posadzki.
8. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach
prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać
moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moŜliwość
odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne.
9. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niŜ
2 cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi;
zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji
wodociągowej. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w
bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd przez owinięcie
papierem.
10. Instalacje wodociągowe powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od
rurociągów cieplnych - mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest
mniejsza niŜ 10 cm, naleŜy zastosować izolację cieplną. Przewody naleŜy równieŜ
izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie
temperatury ścianki rurociągu wody zimnej powyŜej + 30°C.
11. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyŜej przewodów elektrycznych.
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych
powinny wynosić 10 cm
12. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu
albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
• dla przewodów o średnicy 25 mm – 3 cm,
• dla przewodów średnicy 32 + 50 mm - 5 cm,
• dla przewodów średnicy 65 -s- 80 mm - 7 cm,
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• dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm.
Przewody poziome instalacji wody zimnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów
instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.
Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią
przewodów zasilanych z innych źródeł; niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie
wodne przewodów wodociągowych z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami
centralnego ogrzewania oraz urządzeniami przemysłowymi.
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znacznej zawartości pary wodnej, naleŜy izolować przed zamarznięciem lub
wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwić łatwy i trwały montaŜ
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
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 naleŜy stosować podkładki
elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.
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. Powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
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.
Przejścia przewodów kanalizacyjnych oraz wodociągowych przez przegrody
oddzielenia poŜarowego (strop międzykondygnacyjny, ściany między strefami
poŜarowymi), wykonywać w przepustach poŜarowych.

5.2.2. MontaŜ armatury
1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji,
w której jest zainstalowana.
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2. Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak,
Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji.
4. Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do
mieszkania lub lokalu uŜytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być
zainstalowana armatura odcinająca.
5. 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).
6. Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
7. Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim połoŜeniu aby
w czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek".
8. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji
wsporczych przy uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych
podparć.
9. 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.
10. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i
zaopatrzona w złączkę do węŜa w sposób umoŜliwiający kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji.
11. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony
z lewej strony.
12. JeŜeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość
ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:
• baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków - wysokość
montaŜu przyboru,
• baterie natryskowe ścienne 1,0 - 1,5 m nad brodzikiem,
• automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące - 1,10 m nad posadzką, licząc od
osi wylotu podejścia czerpalnego.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym zaprezentuje on zamierzony sposób
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.
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Zasady kontroli jakości Robót.
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość Robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
Materiałów oraz Robót.
3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z
Wymaganiami Kontraktowymi.
4. Wykonawca dysponuje urządzeniami i sprzętem badawczym posiadającym waŜne
legalizacje i odpowiadające wymaganiom norm i wytycznych określających procedury
badań.
7.

OBMIAR ROBÓT
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w
wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji InŜyniera.
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i InŜyniera.

7.1. Jednostki obmiarowe – Przewody instalacyjne
1. Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) instalacji. W skład jednostki obmiarowej
wchodzą pozostałe elementy instalacji takie jak: kształtki, rewizje, zawory.
2. Cena za 1 m instalacji obejmuje:
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociągu,
• dostarczenie materiałów, - wykonanie bruzd montaŜowych,
• wykonanie przekuć i przepustów,
• wykonanie połączeń przewodów, kształtek i armatury,
• wykonanie izolacji,
• badanie szczelności,
• płukanie i dezynfekcja,
• zamurowanie i otynkowanie bruzd.
7.2. Jednostki obmiarowe – Urządzenia
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1. Jednostką obmiarową jest 1 sztuka. Do urządzeń zalicza się: wodomierze, zawory
czerpalne dla węŜa, armaturę czerpalną.
2. Cena za 1 sztukę obejmuje:
• wykonanie podejścia instalacją wodociągową,
• dostarczenie urządzeń,
• montaŜ urządzeń wraz z montaŜem armatury odcinającej, antyskaŜeniowej,
czerpalnej,
• montaŜ urządzeń towarzyszących jak konstrukcje wsporcze.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wykonawca po zakończeniu robót i zgłoszeniu wpisem do Dziennika Budowy przedłoŜy
komplet dokumentów :
• dokumentacje powykonawczą
• certyfikaty, atesty
• inwentaryzację powykonawczą
Spełnienie powyŜszych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru robót.
W czasie przekazywania instalacji do eksploatacji, naleŜy sprawdzić działanie urządzeń,
przeszkolić obsługę , a po odbiorze UŜytkownik zobowiązany jest zapewnić stałą konserwację
systemu.
9.

PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami,
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881),
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami,
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich stosowania
(Dz.U. 2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24),
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
cenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowanych oznaczeniami,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 612 poz. 417),
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami (Dz.U. Nr 129/97
poz.844),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaŜnionych do ich wydawania,
• Roporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
• PN-EN 1333:2006 Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicje i dobór
PN,
• PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru
nominalnego),
• PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Część 1. Gwinty stoŜkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne – wymiary,
tolerancja i oznaczenie,
• PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na
gwincie. Część 1 – wymiary, tolerancja i oznaczenie,
• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze,
• PN-ISO 4064-1: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania,
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• PN-ISO 7858-3:1997 pomiar objętości wody przepływającej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań,
• PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.
• PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do
łączników.
• PN-88/B-01058
Budownictwo
mieszkaniowe.
Pomieszczenia
sanitarne
w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposaŜenia i powierzchni
funkcjonalnych,
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu,
• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny,
• PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem,
• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach,
• PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
Wymagania,
• PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania,
• PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,
• PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i
badania,
• PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i
badania,
• PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji,
• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,
• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników,
• PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych wewnętrznych do
przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi,
• PN-EN 12502-3:2006 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne
dooczny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania
wody. Część 3. Czynniki oddziałujące na materiały Ŝelazne ocynkowane
zanurzeniowo,
• PN–EN 671-1;2002 „Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Część 1:
Hydranty wewnętrzne z węŜem półsztywnym”,
• PN–EN 671-2:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Część 2:
Hydranty wewnętrzne z węŜem płasko składanym”.
• PN–EN 671-2:2002/A1:2005 „Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Część
2: Hydranty wewnętrzne z węŜem płasko składanym”,
• PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - PrzeciwpoŜarowe
zaopatrzenie wodne -- Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa
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• PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków -- PrzeciwpoŜarowe
zaopatrzenie wodne -Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa
• PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - PrzeciwpoŜarowe
zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa
• PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków -- PrzeciwpoŜarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa
• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne.
• PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa.
• PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna.
• PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco – odpowietrzające.
• PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom II – Instalacje
sanitarne i przemysłowe
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 COBRTI INSTAL.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 03.02
INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót montaŜowych przy budowie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla budynku administracyjnego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Dotyczy to następujących zakresów:
• montaŜ instalacji kanalizacji sanitarnej,
• montaŜ instalacji kanalizacji deszczowej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
2.

MATERIAŁY
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy 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:
1. 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 – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
2. 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,
3. 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,
4. 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

Biuro Usług Inwestycyjnych PROJEKT, Bydgoszcz, ul. C. Skłodowskiej 66/61

Budynek administracyjny Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST – 03 – Wewnętrzne Instalacje Sanitarne

Specyfikacje Techniczne ST - 03.02 Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

5.

3.

13

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 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.
SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania
ze sprzętu odpowiadającemu pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robót.
4.

TRANSPORT

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów
i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
InŜyniera.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową,
specyfikacją, poleceniami nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi
normami, przepisami oraz przepisami BHP.
Roboty prowadzić wg:
1. „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, tom II – Instalacje
sanitarne i przemysłowe”
2. „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
3. Stosować się bezwzględnie do instrukcji montaŜowych producentów rur i urządzeń.
5.2. Wymagania szczególne wykonania Robót
5.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1. Przewody kanalizacji wewnętrznej powinny być poprowadzone w podłoŜu lub kanale
podpodłogowym. W kaŜdym przypadku instalacja powinna być ułoŜona tak, aby
spełnione były warunki wynikające z właściwości termicznych i wytrzymałościowych
przewodów z tworzyw sztucznych.
2. 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.
3. Sposób montaŜu przewodów kanalizacyjnych powinien umoŜliwiać swobodne
wydłuŜanie się tych przewodów pod wpływem temperatury. Przyjmuje się, Ŝe
połączenie kielichowe z uszczelką pierścieniową umoŜliwia kompensację wydłuŜeń o
długości do 1 cm na kaŜdy kielich.
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4. Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego
spadku, zaleŜnego od średnicy projektowanego przewodu.
5. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:
• 110 mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz
przyborów kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach,
6. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów
sanitarnych powinny wynosić:
• DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka,
wanny, pisuaru, wpustu łazienkowego podłogowego,
• DN 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów,
umywalek, wpustów podłogowych
• DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.
7. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w projekcie
technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają
z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego montaŜu elementów przewodów.
8. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za
pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45°. Dopuszcza si ę stosowanie
trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji
deszczowej.
9. Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać
odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania
się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem
a obejmą naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny
mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) naleŜy stosować
na kaŜdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające
przenoszenie obciąŜeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów
spustowych powinny być mocowane niezaleŜnie.
10. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
• dla rur z PP średnicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,
• dla rur z PP średnicy powyŜej 110 mm - 1,25 m,
• dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m.
11. Kompensacja wydłuŜeń termicznych przewodów z PP łączonych za pomocą połączeń
rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie
montaŜu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację
mocowań stałych i przesuwnych. Kompensację wydłuŜeń termicznych przewodów
łączonych przez klejenie naleŜy zapewniać przez zastosowanie kompensatorów.
12. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umoŜliwiające ich
oczyszczenie:
• pionowe przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje słuŜące do
czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach naleŜy przewidywać na
najniŜszej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagroŜenie
zatkania przewodów,
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• czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umoŜliwiające łatwą
eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym,
13. Przewody spustowe naleŜy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyŜej
okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie
mniejszej niŜ 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie
pionowe przedłuŜenie przewodów spustowych. Górna część rury wentylacyjnej
poniŜej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć powiększoną
średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:
• dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,
• dla pionu średnicy 100 mm - do 150 mm.
Dla przewodów średnicy większej niŜ 100 mm powiększenie średnicy rury
wentylacyjnej nie jest wymagane.
14. Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 - 1,0 m.
15. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niŜ
trzech przewodów spustowych nad najwyŜej połoŜonymi przyborami kanalizacyjnymi
do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni
przekroju tej rury nie moŜe być mniejsze od 50 sumy powierzchni pól przekrojów
połączonych przewodów wentylacyjnych.
16. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe
do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodów dymowych i spalinowych.
17. Zamknięcie przeciwzalewowe naleŜy umieszczać w miejscach, łatwo dostępnych oraz
zakładać w sposób nie tamujący odpływu ścieków z wyŜej połoŜonych urządzeń.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym zaprezentuje on zamierzony sposób
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.
Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
Materiałów oraz Robót.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z
Wymaganiami Kontraktowymi.
Wykonawca dysponuje urządzeniami i sprzętem badawczym posiadającym waŜne
legalizacje i odpowiadające wymaganiom norm i wytycznych określających procedury
badań.
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OBMIAR ROBÓT
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych
w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o
zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji InŜyniera.
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i InŜyniera.

7.1. Jednostki obmiarowe – Przewody instalacyjne
1. Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) instalacji.
2. W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy instalacji takie jak
kształtki, rewizje, zawory.
3. Cena za 1 m instalacji obejmuje:
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociągu,
• dostarczenie materiałów, - wykonanie bruzd montaŜowych,
• wykonanie przekuć i przepustów,
• wykonanie połączeń przewodów, kształtek i armatury,
• wykonanie izolacji,
• badanie szczelności,
• płukanie i dezynfekcja,
• zamurowanie i otynkowanie bruzd.
7.2. Jednostki obmiarowe – Urządzenia
1. Jednostką obmiarową jest 1 sztuka. Do urządzeń zalicza się: umywalki, zlewy,
pisuary, miski ustępowe, wpusty.
2. Cena za 1 sztukę obejmuje:
• wykonanie podejścia instalacją kanalizacyjną,
• dostarczenie urządzeń,
• montaŜ urządzeń,
• montaŜ urządzeń towarzyszących jak konstrukcje wsporcze.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wykonawca po zakończeniu robót i zgłoszeniu wpisem do Dziennika Budowy przedłoŜy
komplet dokumentów :
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• dokumentacje powykonawczą
• certyfikaty, atesty
• inwentaryzację powykonawczą
Spełnienie powyŜszych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru robót.
W czasie przekazywania instalacji do eksploatacji, naleŜy sprawdzić działanie urządzeń,
przeszkolić obsługę, a po odbiorze UŜytkownik zobowiązany jest zapewnić stałą
konserwację systemu.
9.

PRZEPISY ZWIĄZANE
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92,
poz.881),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze
zmianami,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich stosowania
(Dz. U. 2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowanych
oznaczeniami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz.
1133),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 612 poz. 417),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami (Dz.U.
Nr 129/97 poz.844),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaŜnionych do ich wydawania,
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Roporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169,
poz.1650),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnouŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

•
•
•
•
•

•

•

•

•

PN-92/B-01707 Wymagania w projektowaniu,
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące zgodności
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
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odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana
A1).
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2:
Zalecenia dotyczące oceny zgodności.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposaŜenia i powierzchni
funkcjonalnych,
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem,
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach,
PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania,
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych
dla przesyłanych czynników,
Instrukcja projektowania, montaŜu i układania rur PVC-U i PE – Gamrat,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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