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ST 02.01 INSTALACJA WOD-KAN
1. CZĘ ŚĆ OGÓ LNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczą ce wykonania i odbioru robót zwią zanych z wykonaniem nowych
instalacji sanitarnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.
1.3. Ogólne wymagania dotyczą ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową , ST, i
poleceniami Inwestora.
2. MATERIAŁ Y
2.1 Ź ródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczą ce źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania,
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiają cego. Zatwierdzenie
partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ż e wszystkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie. Wykonawca zobowią zany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ż e materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób cią gły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie
postępu robót.
2.2. Materiały nie odpowiadają ce wymaganiom.
Materiały nie odpowiadają ce wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bą dź złoż one w
miejscu wskazanym przez Zamawiają cego. Jeśli Zamawiają cy zezwoli na uż ycie tych materiałów do innych robót, niż do
tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiają cego. Każ dy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą c
się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiają cego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiają cym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moż liwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiają cego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uż yciem materiału
albo w okresie dłuż szym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiają cego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie moż e być później zmieniany bez zgody Zamawiają cego.
3. SPRZĘ T
Wykonawca zobowią zany jest do uż ywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt uż ywany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiają cego. W przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiają cego. Liczba i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiają cego w terminie przewidzianym umową . Sprzęt będą cy
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczą cymi jego uż ytkowania oraz
przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiają cemu kopie dokumentów potwierdzają cych dopuszczenie sprzętu do
uż ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uż ycie sprzętu jest moż liwe gdy przewiduje taki
przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiają cego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i
urzą dzenia oraz narzędzia nie gwarantują ce zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiają cego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowią zany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewoż onych. materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia
do akceptacji Zamawiają cego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiają cego w terminie przewidzianym umową . Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczą ce przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na
bież ą co i na własny koszt usuwać wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYKONANIE ROBÓ T
5.1. Montaż przewodów wodocią gowych
Instalacja wody ciepłej i zimnej wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych PP Fusiotherm. Ł ą czenie rur przez
zgrzewanie. Całość robót montaż owych wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur. Rury w instalacji hydrantowej
wykonać z stali ocynkowanej. Ilości i średnice rur wg przedmiaru.
5.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych.
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur PVC kielichowych. Połą czenia rur wykonywać przy uż yciu
pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Rury prowadzić w wykopach wewną trz
budynku oraz na ścianie.
Rury wywiewne z PVC o połą czeniu na uszczelki wyprowadzone ponad dach Na pionach zabudować rury wywiewne.
5.3 Armatura
Jako armaturę zastosować :
zawory odcinają ce kulowe PN10
zawory czerpalne ze złą czką do węż a
baterie umywalkowe stoją ce
armatura spłukują ca miski ustępowe pneumatyczna
szafka hydrantowa z zaworem fi 25 mm, węż em półsztywnym dł.30 m
5.4 Wyposażenie
W projekcie zastosowano następują ce elementy wyposaż enia:
elementy montaż owe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w lekkiej ściance
ustęp z sedesem Koło-Nova
pisuary z zaworem spłukują cym
umywalka fajansowa z syfonem gruszkowym
zlewozmywaki blaszane z blachy nierdzewnej jednokomorowe z syfonem
zlewozmywak blaszane z blachy nierdzewnej z płytą ociekową i syfonem
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
6.1. Zasady ogólne
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
2.2. Warunki szczegółowe

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganymi określonymi w niniejszej Specyfikacji,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi Normami.
7. ODBIÓ R ROBÓ T
7.1. Zgodność robót z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją
Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inwestora.
7.2. Odbiór końcowy
Przy odbiorze koń cowym winny być przedłoż one następują ce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i
badań
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegają cych zakryciu
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8. OBMIAR ROBÓ T
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
Projektową i specyfikacją techniczną . Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.
8.2 Urzą dzenia i sprzę t pomiarowy.
Wszystkie urzą dzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiają cego. Jeż eli
sprzęt wymaga badań atestują cych to Wykonawca będzie posiadać waż ne świadectwa legalizacyjne.
8.3 Ilość jednostek
Jak w przedmiarze robót
9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI
Jak w części ogólnej pkt 9
10. WYKAZ NORM I PRZEPISÓ W:
PN-921B-01706 - Instalacje wodocią gowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-01716:1992/Az1: 1999
PN-B-10720:1999 - Wodocią gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodocią gowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.
PN- 76/B-02440 - Zabezpieczenie urzą dzeń ciepłej wody uż ytkowej
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych.
Wymagania.
PN-93/C-04607 --o; Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
Metoda obliczania.
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-B-02421 :1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urzą dzeń . Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów, instalacji i urzą dzeń . Wymagania.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uż yteczności publicznej. Wymagania
- wraz ze zmianą PN-83/B03430/Az3:2000
PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.
PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A.
PN-80/H- 74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorą co ogólnego zastosowania.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN- 79/M-40300 - Kuchnie i kuchenki gazowe domowego uż ytku.
PN-87/M-40301- Gazowe grzejniki wody przepływowej. Wymagania i badania.
PN-86/M-40305 - Urzą dzenia gazowe domowego uż ytku. Wymagania ogólne.
PN-93/M-35350 - Kotły grzewcze gazowe wodne i niskotemperaturowe średniotemperaturowe. Wymagania i badania.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

