Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych
DLA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO REMONTU
INSTALACJI HYDRANTOWEJ DLA BUDYNKU IM. I. DOMEYKO,
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 4 W
WARSZAWIE

Specyfikacja - ST.01.01

Instalacje sanitarne - Instalacja wodociągowa
hydrantowa

KOD CPV: 45332200-5

Opracowanie: Sebastian Rychłowski

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI HYDRANTOWEJ
DLA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO REMONTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ DLA BUDYNKU IM.
IGNACEGO DOMEYKO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 4 W WARSZAWIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia
Remont instalacji hydrantowej w budynku im. Ignacego Domeyko (budynek B) i im.
Józefa Morozewicza (budynek C) Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Rakowieckiej 4,

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem

niniejszej

specyfikacji

technicznej

wykonania

i

odbioru

robót

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem remontu instalacji wodociągowej hydrantowej w budynku B i C
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przy
ulicy Rakowieckiej 4 w Warszawie.
W zakres robót wchodzą:
- demontaż istniejących pionów przeciwpożarowych z tworzywa sztucznego,
- demontaż skrzynek hydrantowych wnękowych,
- demontaż skrzynek hydrantowych natynkowych,
- demontaż zaworów hydrantowych dn52,
- montaż instalacji wodociągowej zimnej wody użytkowej,
- montaż armatury odcinającej, filtra dn100 i zaworów antyskażeniowych dn100,
- montaż instalacji wodociągowej hydrantowej,
- montaż zestawu podnoszenia ciśnienia
- montaż zabezpieczeń przejść p.poż. . przez przegrody oddzielenia pożarowego,
- montaż hydrantów wewnętrznych,
- płukanie instalacji, próby szczelności, dezynfekcja i badania hydrantów,

1.3. Informacje o terenie budowy
Terenem budowy będzie budynek B i C Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Rakowieckiej 4 w Warszawie. Na
terenie wokół budynku istnieje możliwość składowania materiałów. Armatura,
urządzenia, narzędzia pracy mogą być składowane w pomieszczeniach zamykanych,
udostępnionych wykonawcy na czas prowadzonych robót. Użytkownik udostępni
wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne dla
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pracowników. W budynku można korzystać z WC. Wszystkie pomieszczenia
budynku będą dostępne dla wykonywania robót przez cały dzień. Organizacja robót
będzie ograniczona dostępnością do pomieszczeń, a jej prawidłowość zależeć
będzie wyłącznie od wykonawcy.

1.4. Nazwy i kody
45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne
z obowiązującymi Polski i Normami.
•

Pojęcia ogólne

Instalacja wodociągowa – instalacja wodociągowa stanowi układy połączonych
przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i
ciepłą wodę, spełniając wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych
dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz.
1718).
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa warto ciśnienia statycznego wody w
najniższym punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne, – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym
dokonywane jest badanie jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymało elementu
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.
Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej
trwałości instalacji nie może by przekroczona w
żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,
średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrąglona liczbą, w
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przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla
kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
Hydrant wewnętrzny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do
gaszenia pożaru.
Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z
wymaganiami niniejszej STWiORB i dokumentacji projektowej.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego
[9] stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200
r. nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz.
881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z
2002rNr 166 poz. 1360, z późniejszymi zmianami)
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich
skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody
oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.

2.2. Materiały do wykonania instalacji sanitarnych
•

rury stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzowych lub gwintowanych
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodności z PN- EN

• rury PP PN 10 ( woda zimna ) łączone poprzez połączenia zgrzewane
atest higieniczny PZH
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deklaracja zgodności z PN- EN
• zawory odcinające kulowe kołnierzowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
aprobata techniczna
•

hydranty wewnętrzne
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar Zgodność z norm PN-EN 671-1
Znak bezpieczeństwa
certyfikat zgodności wydany przez CNBOP

•

zabezpieczenia p.poż. dla przejść oddzielenia pożarowego klasy EI 60
aprobata techniczna

•

Zestaw podnoszenia ciśnienia
wydajność urządzenia qmax = 5l/s
wymagane ciśnienie na tłoczeniu H = 6bar

2.3.

•

Filtr drobnosiatkowy z płukaniem wstecznym dn80

•

Zawór zwrotny antyskażeniowy EA dn80

•

Zawór zwrotny antyskażeniowy BA

•

Wodomierz sprzężony

•

Zawór pierwszeństwa

Składowanie materiałów

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazów.
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i
przekładkach drewnianych w stosach o wysokości do 0,5 m.
Rury o równych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o
grubszej ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie.
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach.
Kształtki, złączki i armatura powinny by składowane tak długo jak to możliwe w
opakowaniach fabrycznych.
Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska
na

równym

podłożu

na

podkładkach

drewnianych

pomieszczeniach magazynowych.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy
dla wyposażenia montera instalacji hydraulicznej, a w szczególności: wiertarki z
udarem, młoty wiercąco-kujące, pilarki do metalu, sprzęt spawalniczy do spawania
gazowego i elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne. Pracownicy powinni
być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

3.2. Sprzęt do robót przygotowawczych, wykończeniowych i montażowych
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.
Sprzęt montażowy 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. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Podczas montażu instalacji hydrantowej na budowie nie będzie używany transport
kołowy, materiały przenoszone będą ręcznie. Transport kołowy będzie używany
jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z hurtowni. Wykonawca może się
tutaj posiłkować specjalistycznym transportem będącym w dyspozycji hurtowni, bądź
transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy
do przewozu materiałów i urządzeń o mniejszych gabarytach.

4.2. Transport rur przewodowych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu
poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem się przez pod klinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne.
GRUDZIEŃ 2016r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI HYDRANTOWEJ
DLA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO REMONTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ DLA BUDYNKU IM.
IGNACEGO DOMEYKO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 4 W WARSZAWIE

4.3. Transport armatury odcinającej i regulacyjnej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z
obowiązującymi
powinna

by

przepisami

transportowymi.

zabezpieczona

przed

Armatura

transportowana

przemieszczaniem

i

luzem

uszkodzeniami

mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzegać warunków technicznych
określonych w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

5.2. Roboty montażowe
5.2.1. Warunki ogólne
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy
do prowadzenia robót instalacyjnych
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji
odpowiadają założeniom projektowym.

5.2.2. Montaż instalacji
5.2.2.1. Montaż przewodów instalacyjnych
Istniejące piony z tworzywa sztucznego i istniejące zawory hydrantowe wraz z
szafkami podlegają likwidacji.
W budynku należy rozdzielić instalację zimnej wody użytkowej od instalacji
hydrantowej.
Projektuje

się

odpowiednio

montaż

wnękowych

i

natynkowych

hydrantów

wewnętrznych HP-25 z wężem półsztywnym o długości 30 mb.
Dla hydrantów HP-25 należy zastosować zawór mosiężny DN 25.
Montaż szafek hydrantowych, instalacji hydrantowej oraz włączenie do istniejącej
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instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z PN-B-02865 „Instalacja wodociągowa
wewnętrzna przeciwpożarowa" oraz zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr 121, poz. 1138).
Przewody wykonane będą z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 lub PN-EN
10210-1:2007P, łączonych przy pomocy kołnierzy (dla średnic dn65 i dn50) oraz
skręcanych (dla średnic dn32, dn25, dn15)
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki
elastyczne. Przewody poziome powinny by prowadzone ze spadkiem tak żeby w
najniższych punktach załamań przewodów zapewni możliwo odwodnienia instalacji
oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome
prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach
stałych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w
odstępach, nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego
wykonane są rury.
Przewody instalacji wodociągowej hydrantowej należy prowadzi

po

ścianach

wewnętrznych w korytarzu piwnicy, w bruzdach ściennych i w strefie sufitu
podwieszanego na poziomie piwnicy w toaletach i w rejonie schodów.
Na przyłączu wodociągowym zostanie zamontowany wodomierz sprzężony. W
pomieszczeniu hydroforni będzie zamontowany wpust podłogowy podłączony do
istniejącej instalacji kanalizacyjnej prowadzonej pod posadzką w korytarzu piwnicy.
W hydroforni zostanie zamontowany nawiewnik okienny. Ilość wymienianego
powietrza w pomieszczeniu 0,5w/h.
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)
min.6mm, w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i
materiał ją zakrywający,
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe
naprężenia lub siły rozrywające połączenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego.
Przewody należy prowadzić

w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed
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dewastacją.
Nie

należy

prowadzić

przewodów

wodociągowych

powyżej

przewodów

elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów
elektrycznych powinna-wynosi 0,1 m.
Trasy przewodów powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
Przewody pionowe należy prowadzi tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło 1 cm na kondygnację. Na pionowych przewodach powinny być co
najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji.
Połączenie gwintowe może by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem

uszczelką

zaciskaną

między

odpowiednio

przygotowanymi

powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady
ich stosowania powinny by zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228.
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany
metod obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci
pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty
powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy.
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie
skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi
uniwersalnych.
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę
uszczelniającą.
Połączenia gwintowe rur mogą by wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie
robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C.
Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz
urządzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających
powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia,
wykonane są w ich materiale rodzimym.

5.2.2.2. Podpory
Podpory stałe i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż
GRUDZIEŃ 2016r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI HYDRANTOWEJ
DLA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO REMONTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ DLA BUDYNKU IM.
IGNACEGO DOMEYKO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 4 W WARSZAWIE

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić
swobodne, osiowe przesuwanie przewodu.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomoc uchwytów
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni łatwy i
trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiędzy przewodem a obejm uchwytu lub wspornika należy stosowa podkładki
elastyczne.

Konstrukcja

uchwytów

stosowanych

do

mocowania

przewodów

poziomych powinna zapewnia swobodne przesuwanie się rur.
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i
wieszaków) powinno by zgodne z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.2.3. Tuleje ochronne
Przy przejściach rur przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez
ścianę , a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową ,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawa około 2 cm powyżej
posadzki.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę , umożliwiającym
jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniaj cym powstanie w niej naprężeń
ścinających.
Przepust

instalacyjny

w

tulei

ochronnej

w

elementach

oddzielenia

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi
odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności
ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym
znajdującym się w projekcie technicznym tj. klasy EI 60.
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5.2.2.4. Montaż przyborów i armatury
Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w
której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej za
lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w
miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji.
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku
do kierunku przepływu.
Armatura instalowana na przewodach powinna by zamocowana do przegród lub
konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub
podparć , zgodnie z projektem technicznym.
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w
instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie
pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania
odbiorcze szczelności i zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością
przepływów zwrotnych.
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami
właściwymi dla danego rodzaju robót. Kontrola wykonania instalacji wodociągowej
polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska akceptację
Inżyniera budowy.
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6.3.Kontrola jakości robót
6.3.1.Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzi w następujących fazach:
a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejść

przewodów

przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia
oraz dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie hydrantów
Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów należy wykonać przez
oględziny zewnętrzne.
Należy sprawdzić wyposażenie fabryczne oraz zgodność montażu z Instrukcją
Producenta, należy sprawdzić ciśnienie wypływowe wymagane zgodnie z PN dla
zaworów hydrantowych oraz ich wydajność .

6.3.3. Badanie przewodów
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i
ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją. Połączenia gwintowane należy
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń
względem podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne
wykonania połączeń , sprawdzenie ich położenia względem podpór.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków
przewodów; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie
odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów
względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości
łączenia przewodów.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje:
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji
hydrantów, miejsc i sposobu wbudowania.
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6.3.5. Badanie szczelności na zimno
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C.
Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem
badania instalacja powinna by napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.
W tym okresie należy dokona starannego przeglądu wszystkich elementów oraz
skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić , przed założeniem
izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzi przede wszystkim próbę ciśnieniową
przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadza zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” przy
ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej warto ci ciśnienia roboczego lecz co
najmniejszym 0,9 MPa.
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można
przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest dla:
•

przewodów rurowych

1 mb

dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej
długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników;
długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą
długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na
gorąco powinna stanowi suma długości przewodów instalacji hydrantowej i wody
zimnej.
•

kształtki, łączniki, zawory, wodomierz, hydranty wraz ze skrzynkami dla
każdego typu i średnicy

1szt.

•

próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej i instalacji hydrantowej 1mb.

•

Kucie wnęk

1m3

•

Montaż demontaż obudowy instalacyjnej

1m2
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•

zestaw podnoszenia ciśnienia (kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia
wraz z oprzyrządowaniem podłączeniem i montażem oraz sprawdzeniem
działania)

•

1komplet.

demontaż sufitu podwieszanego wraz z przywróceniem do stanu istniejącego
m2.

z przed remontu

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy
zachować do odbioru końcowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Odbiór

robót

instalacji

rurowych

powinien

następować

w

różnych

fazach

wykonywania robót.

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywa szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne należy 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; – zgodność
bruzdy z pionem; – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
· wykonanie w posadzce miejsca dla prowadzenia przewodów
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego
wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i
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zakres robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określi zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

8.1.2. Odbiór techniczny częściowy

Odbiór techniczny powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład:
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów
układanych w rurach płaszczowych w kanałach, uszczelnienie przejść w przepustach
oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w
fazie odbioru końcowego (technicznego)
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić

uzasadnienie

konieczności

odstępstwa

wprowadzone

do

dziennika budowy;
• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe

wykonanie

robót,

zgodność

wykonania

instalacji

z

projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację
części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru
należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych
prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.1.3. Odbiór techniczny końcowy
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po
spełnieniu następujących warunków:
a) zakończono

wszystkie

roboty

montażowe

przy

instalacji,

łącznie

z

wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalację wypłukano, napełniono wodą,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym;
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz
badanie szczelności;
e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne.

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych
h) dokumenty

dopuszczające

do

stosowania

w

budownictwie

wyroby

budowlane, z których wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
k) instrukcję obsługi instalacji
W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
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b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstw
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki bada odbiorczych
f) sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji
oraz wyników bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w
odbieranym przewodzie;
g) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejściem instalacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy
przeprowadzi ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy
ponadto stwierdzi czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej
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9.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje kompletną instalację wykonanej i odebranej instalacji wewnętrznej i
obejmuje:
•

dostawę materiałów,

•

wykonanie robót przygotowawczych,

•

demontaż przewodów i hydrantów

•

kucie wnęk i bruzd

•

Ułożenie i montaż przewodów i hydrantów

•

Montaż zestawu hydrantowego i przeniesienie zestawu wodomierzowego

•

Sprawdzenie drożności i ciągłości przewodów,

•

przeprowadzenie próby wytrzymałości i szczelności,

•

pomiary i badania oraz wszelkie odbiory instalacji.

•

Projekt powykonawczy

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego
wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-92/B-01706

Instalacje wodociągowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-B-01706/Az1

Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu
(zmiana Az1)

PN-83/B-

Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne.

10700/00,/01,/02,/04

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002

Armatura przepływowa instalacji wodociągowej.
Wymagania i badania.

PN-EN 671-1

Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z
wężem półsztywnym.

PN-97/B-02865

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociągowa przeciwpożarowa

PN-EN 10210-1:2007

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjny
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych
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•

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 – Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie okre lenia
przeci tnych norm zu ycia wody
Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 – Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wymaga dotycz cych jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny
pracy
•

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt
7 - wydane przez COBRTI INSTAL – Warszawa, lipiec 2003r.
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