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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCI ĄGOWE
(Kod CPV 45332200-5)
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego
Zgodnie z zapisem na pierwszej stronie projektu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych,
uŜyteczności publicznej oraz przemysłowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe
występujące przy montaŜu instalacji wodociągowych ich uzbrojenia oraz montaŜu
urządzeń, a takŜe niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszące.

1.5. 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” pkt. 1.4.
Instalacja wodoci ągowa  - instalację wodociągową stanowią układy połączonych
przewodów, armatury i urządzeń, słuŜące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych
dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spoŜycia przez ludzi. 
Woda do spo Ŝycia przez ludzi  - woda spełniająca wymagania jakościowe określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz.
1718). 
Instalacja wodoci ągowa wody zimnej  - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a
instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za
pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodoci ągowa wody ciepłej  - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się
bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej
wody.
Ciśnienie robocze instalacji, p rob (lub p oper) - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej
trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie.
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Ciśnienie dopuszczalne instalacji  - najwyŜsza wartość ciśnienia statycznego wody w
najniŜszym punkcie instalacji. ......................................................................................
Ciśnienie próbne, p próbne  - ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym
dokonywane jest badanie jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN  - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.
Temperatura robocza, t rob (lub t oper) - obliczeniowa   (projektowa)   temperatura   pracy 
instalacji   przewidziana   w   dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej
trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a inst alacji wody ciepłej 60°C.
Średnica nominalna (DN lub d n) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w
przybliŜeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów
kształtek - średnicy wewnętrznej) wyraŜonej w milimetrach.
Nominalna grubo ść ścianki rury (e n) - grubość ścianki, która jest dogodnie

zaokrągloną liczbą, w przybliŜeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyraŜonej w
milimetrach
Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego  - liczbowe oznaczenie szeregu rur,
które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. Jest on wyraŜony
zaleŜnością:
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                               (1)

gdzie:
dn        - średnica nominalna zewnętrzna,
en         - nominalna grubość ścianki.

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)  - dla rur z tworzywa sztucznego -
liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliŜeniu równą
stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki
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gdzie: oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca:

                                                                                    
      SDR=2S + 1            
                                                                         (3)

Temperatura   awaryjna, t a (lub  t mal ) - dla instalacji wykonanej z przewodów z
tworzywa sztucznego  - najwyŜsza dopuszczalna temperatura czynnika
przekraczająca temperturę roboczą, jaka

moŜe wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu
sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej
trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona

w Ŝadnym jej punkcie
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Trwało ść instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztu cznego  - dla
przewodów z tworzyw sztucznych zaleŜność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i
temperatury podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (ZAT/97-01-005,
ZAT/97-01-010, ZAT/99-02-013). Przyjmuje się ją przy załoŜeniu 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w określonych
temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa
sztucznego moŜe występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moŜe przekroczyć
trzech godzin. DłuŜsze okresy awarii mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji
wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego

Specyfikacja techniczna  - dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób
lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych,
bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli,
badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu (definicja wg
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. Nr 166/02 poz.
1360)

Dokumentacja techniczna wykonawcza  - zgodnie z Prawem budowlanym, odrębnym
przepisem (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budolanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133))
regulowane są jedynie zakres i zawartość dokumentacji budowlanej, niezbędnej do
uzyskania pozwolenia na budowę. W WTWiO określono zakres i zawartość
dokumentacji technicznej wykonawczej, która w szczególności powinna zawierać:
– plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania połoŜenia obiektu z

projektowaną instalacją oraz dojazdu do niego,
–  opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła wody i

nominalnymi parametrami pracy instalacji,
–  warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do

określonego wydawnictwa np. WTWiO instalacji wodociągowych), albo - po
wdroŜeniu specyfikacji technicznych do polskiego   systemu budownictwa - zbiór
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych projektem,

–  obliczenia średnic przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i
ciepłej, strat cisnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego
utrzymanie ciągłości dostawy wody do instalacji przy wymaganym
ciśnieniu wody przed punktem czerpalnym (dla instalacji wody ciepłej
takŜe obliczenia średnic przewodów cyrkulacyjnych i regulacji obiektów
cyrkulacji); obliczenia powinny być dostarczone w formie  elektronicznej (pliki
komputerowe wraz z programem umoŜliwiającym korzystanie z nich); dopuszcza
się obliczenia w formie pisemnej, jeŜeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu,

–  rozwinięcie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpoŜarowe zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 121/03 poz.1138),

–  rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia
instalacji, konieczne schematy, rysunki aksonometryczne, przekroje pionowe i
poziome, rysunki koordynacyjne z naniesionymi elementami budowlanymi i innymi
instalacjami itp., z uwzględnieniem sposobu prowadzenia i mocowania przewodów,

–  rozwiązanie prowadzenia przewodów zapewniające:
a) łatwy i trwały montaŜ przewodu,
b) unikanie powstawania w przewodzie nadmiernych napręŜeń, odkształceń, a
takŜe dodatkowych sił rozrywających połączenia na przewodzie,
c) zabezpieczenie przed zamarzaniem,
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d) zabezpieczenie przewodu z tworzywa sztucznego przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego,
e) nie stykanie się przewodu z przegrodą budowlaną lub innymi elementami
budowli,
f) ochronę przed rozprzestrzenianiem się drgań i hałasów w
przewodzie i przegrodach budowlanych,

–  dla instalacji wody ciepłej - rozwiązanie kompensacji wydłuŜeń cieplnych z
maksymalnym wykorzystaniem moŜliwości samokompensacji (uwzględniając wartości
temperatury wody niezbędnej do przewidywanej dezynfekcji termicznej), w tym
określenie rodzaju i rozmieszczenie podpór stałych, podpór przesuwnych i
ewentualnych kompensatorów,

 –  rozwiązanie mocowania armatury znajdującej się na przewodach, która powinna
być w miarę potrzeby zamocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy
uŜyciu odpowiednich wsporników, chwytów lub innych trwałych podparć.
Zamocowania powinny:
a) chronić przed przenoszeniem na przewód napręŜeń wynikających z

obciąŜenia armaturą i ręcznej jej obsługi (szczególne dotyczy to
armatury odcinającej),

b) chronić przed przenoszeni6em na korpus armatury napręŜeń
wynikających z wydłuŜeń cieplnych przewodów,

c) uniemoŜliwić przemieszczanie przewodu wraz z armaturą (dotyczy to
szczególnie mocowania podejść dopływowych do armatury czerpalnej),

 –  rozwiązanie zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi,
 –  rozwiązanie zabezpieczenia przed namnaŜaniem się mikroorganizmów (np. bakterii

Legionella) w przewodach instalacji wodociągowej, szczególnie wody ciepłej,
 –  rozwiązanie izolacji cieplnej przewodów, armatury i pozostałych elementów instalacji,
 –  rozwiązanie przepustu instalacyjnego w tulei ochronnej w elementach oddzielenia

przeciwpoŜarowego w sposób zapewniające elementowi odpowiednią klasę
odporności ogniowej (szczelności ognowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla
tych elementów (wymaganie zgodne z § 234 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),

 –  rozwiązanie przepustu instalacyjnego w tulei ochronnej w zewnętrznej ścianie
budynku poniŜej poziomu terenu w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie
gazoszczelności (wymaganie zgodne z § 234 ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) i wodoszczelności,

–  rysunki (opisy) elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych katalogami,
–  zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących
je cech, ujętych normami, katalogami itp., a takŜe oznaczeń i ilości.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji
wodociagowych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta Ŝowych instalacji wodoci ągowych
Dokumentację robót montaŜowych instalacji wodociągowych stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
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dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi
zmianami),

– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w
przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z późniejszymi zmianami),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

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

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

4 5 3 3 2 2 0 0 – 5
Roboty
instalacyjne
hydrauliczne

4 5 3 3 2 4 0 0 – 7

Roboty
instalacyjne
w zakresie
urządzeń
sanitarnych

–

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
2.1. Wymagania dotycz ące wyrobów stosowanych w instalacjach wodoci ągowych 
Wyroby stosowane w instalacjach wodociągowych powinny być dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7
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lipca 1994 r.) oraz właściwie oznaczone poprzez:
– wydanie certyfikau na znak bezpieczeństwa, wskazującego, 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 (Dz. U. Nr 5/00 poz.53 oraz Dz. U. Nr 5/00
poz.58),

– ocenę zgodności i wydanie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z Polską
Normą lub z aprobatą techniczną, które mają istotny wpływ na spełnienie co
najmniej jednego z wymagań podstawowych, w odniesieniu do wyrobów nie
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

– umieszczenie w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz.
673),

– oznaczenie 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
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

– umieszczenie 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.

Wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej są dopuszczone do jednostkowego
stosowania w obiekcie budowlanym, jeŜeli dostawca, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71), wydał oświadczenie
wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i
obowiązującymi normami.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych,
zestawiono w tablicy 1.
Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodów z
wybranych tworzyw sztucznych zestawiono w tablicy 2, a przewodów metalowych w
tablicy 3.
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Tablica 1
Materiały, z których mog ą być wykonywane przewody instalacji wodoci ągowych

Poz Oznaczenie Nazwa lub opis materiału Uwagi
1 2 3 4

1PB tworzywo
sztuczne

polibutylen
2PE-X polietylen wysokiej gęstości usieciowany
3PP-B kopolimer blokowy polipropylenu
4PP-H homopolimer polipropylenu
5PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu

(random)
6PE-X/A1/PE-HD warstwy: polietylenu usieciowanego,

aluminium, polietylenu wysokiej gęstości
(własności techniczne i właściwości
uŜytkowe jak dla materiału
wielowarstwowego - nierozdzielnego)

7PE-X/A1/PE-X warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu usieciowanego
(własności techniczne i właściwości
uŜytkowe jak dla materiału
wielowarstwowego - nierozdzielnego)

8PP-R/A1/PP-R warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, kopolimeru
statystycznego polipropylenu (własności
techniczne i właściwości uŜytkowe jak dla
jednorodnego materiału warstwy
wewnętrznej z ograniczeniem wydłuŜeń
cieplnych warstwą aluminium)

9PVC-C polichlorek winylu chlorowany
10PVC-U polichlorek winylu niezmiękczony tylko do

instalacji wody
zimnej

12 - metal stal węglowa zwykła ocynkowana
13 - stal odporna na korozję
14Cu- DHP miedź
11 - inne materiały, jeŜeli przewody z nich

wykonane zostały dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie
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Tablica 2
Zalecany zakres stosowania przewodów z PE-X, PP-R i  PB

w instalacjach wodoci ągowych 1)

UWAGA: odmienny zakres moŜe być przyjęty tylko wtedy gdy wynika to z warunków
stosowania podanych w aprobacie technicznej

Poz Materiał
przewodów

Ciśnienie robocze w
barach

Instalacja wodociągowa 2)

wody cieplej wody zimnej

1 2 3 4 5

1 PE-X
prob ≤ 4 S ≤ 7,6 S ≤ 7,6

4 < prob ≤ 6 S ≤ 5,4 S ≤ 6,6

6 < prob ≤ 8 S ≤ 4,0 S ≤ 5,0

8 < prob ≤ 10 S ≤ 3,2 S ≤ 4,0

10 < prob nie stosować

2 PP-R
prob ≤ 4 S ≤ 4,8 S ≤ 6,9

4 < prob ≤ 6 S ≤ 3,2 S ≤ 5,5

6 < prob ≤ 8 S ≤ 2,4 S ≤ 4,1

8 < prob ≤ 10 S ≤ 1,9 S ≤ 3,3

10 < prob nie sosować

3 PB
prob ≤ 4 S ≤ 10,9 S ≤ 10,9

4 < prob ≤ 6 S ≤ 7,2 S ≤ 9,1

6 < prob ≤ 8 S ≤ 5,4 S ≤ 6,8

8 < prob ≤ 10 S ≥ 4,3 S ≤ 5,4

10 < prob nie stosować

         n

nn

e

ed
S

2

−
=

                                gdzie:        dn – średnica rury nominalna
                                                                                en – grubość ścianki rury nominalna

1)  Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadać kryteriom doboru
    materiałów na te instalacje na podstawie oceny wody (patrz tablica 11)

2) ISO 1058:1995 Thermoplastics pipes and fitings for hot and cold water systems
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Tablica 3
Zalecany zakres stosowania przewodów z PVC

w instalacjach wodoci ągowych 1)

UWAGA: odmienny zakres moŜe być przyjęty tylko wtedy gdy wynika to z warunków
stosowania podanych w aprobacie technicznej

Poz Materiał
przewodów

Ciśnienie robocze w
barach

Instalacja wodociągowa 2)

wody cieplej wody zimnej

1 2 3 4 5

1 PVC-C
prob ≤ 4 S ≤ 10,0 S ≤ 10,0

4 < prob ≤ 6 S ≤ 6,9 S ≤ 7,3

6 < prob ≤ 8 S ≤ 5,2 S ≤ 5,5

8 < prob ≤ 10 S ≤ 4,2 S ≤ 4,4

10 < prob nie stosować

2 PP-R
prob ≤ 4 nie stosować S ≤ 20,0

4 < prob ≤ 6 nie stosować S ≤ 16,7

6 < prob ≤ 8 nie stosować S ≤ 12,5

8 < prob ≤ 10 nie stosować S ≤ 10,0

10 < prob nie sosować

         n

nn

e

ed
S

2

−
=

                                gdzie:        dn – średnica rury nominalna
                                                                                                     en – grubość ścianki rury

nominalna

1)  Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadać kryteriom doboru
    materiałów na te instalacje na podstawie oceny wody (patrz tablica 11)

2) prEN 12731 (1998r) Plastics piping systems for hot and cold water – Chlorinated poly(winyl
chloride) (PVC-C)
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Tablica 4
Zalecany zakres stosowania przewodów metalowych

w instalacjach wodoci ągowych 1)

Poz Materiał przewodów oraz dla miedzi typ
złączy

Ciśnienie
robocze w

barach 

Instalacja wodociągowa

wody ciepłej wody zimnej

1 2 3 4 5

1 Stal węglowa zwykła ocynkowana 2) 2)

2 Stal odporna na korozję 2) 2)

3 Miedź – złącza lutowane kapilarnie prob ≤ 10 dnom ≤ 108 dnom ≤ 108

10 < pob nie stosować

4 Miedź – złącza zaciskowe prob ≤ 4 dnom ≤ 108 dnom ≤ 108

4 < prob ≤ 6 dnom ≤ 54 dnom ≤ 108

6 < prob ≤ 10 dnom ≤ 54

10 < pob nie stosować

1) Stosowanie przewodów w instalacji powinno odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te
   instalacje na podstawie oceny wody (patrz tablica 11)
2) Stosować zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

3. WYKONANIE INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 
3.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., instalacja
wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano,
moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa poŜarowego,
c) bezpieczeństwa uŜytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu
we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w
drodze Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., z uwzględnieniem
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8
tej ustawy, a takŜe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i
zmianie uŜytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spełnienie wymagań wymienionych
powyŜej jest moŜliwe takŜe w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy
technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, uzgodnionych z
właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub
państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej
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ekspertyzy.
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposób umoŜliwiający zapewnienie jej prawidłowego uŜytkowania w
zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu  i załoŜeniami
projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu
uŜytkowania zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo udowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno -
budowlanych dotyczących warunków technicznych uŜytkowania obiektów
budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (dla budynków mieszkalnych zgodnie z
wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia
16 sierpnia 1999 r., w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków
mieszkalnych), a takŜe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane zostały w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podane zostały w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4

5.2. Wymagania dotycz ące przewozu uzbrojenia i urz ądzeń
Uzbrojenie i urządzenia naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 5

6.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji wodociagowej naleŜy:
– wyznaczyć miejsca układania (montaŜu) sieci przewodów i urządzeń,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.

6.3. Prowadzenie przewodów instalacji wodoci ągowych
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych
miejscach załamań przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, oraz
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moŜliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się moŜliwość
układania odcinków przewodów bez spadku jeŜeli opróŜnianie z wody jest moŜliwe
przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociągowej naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów
po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub
stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).
Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeŜeli podłoga tworzy
szczelną płytę nad przewodem.
Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniŜej poziomu podłogi
budynku niepodpiwniczonego lub poniŜej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu
następujących warunków:
a) temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyŜej 0°C,
b) przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniŜej poziomu podłogi
w kanałach odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy
szczelnej płyty nad przewodem.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.
Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach
sanitarnych, przy czym naleŜy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających
odgałęzienia.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
płaszczowej lub conajmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe
przewodu owiniętego np. tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłuŜeniach 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 napręŜenia

lub siły rozrywające połączenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji
wodociągowej.
Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być
prowadzone w odległości większej niŜ 0,1m od rurociągów cieplnych, mierząc od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza naleŜy stosować izolację cieplną.
Przewody instalacji wodociągowej naleŜy izolować, gdy działanie dowolnego źródła
ciepła mogłoby spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki rurociągu powyŜej +
30°C.
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartości pary wodnej, naleŜy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na
zewnętrznej powierzchni przewodów.
Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej
od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
a) dla przewodów średnicy 25mm - 3cm,
b) dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm - 5 cm,
c) dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm - 7 cm,
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d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle.
Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło 1cm na kondygnację.
Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed
dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome instalacji wody zimnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji
wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyŜej przewodów elektrycznych.
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna
wynosić 0,1m.

6.4. Podpory
6.4.1. Podpory stałe i przesuwne
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.
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie naleŜy zmieniać
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta, nawet jeśli nie zmienia to
zaprojektowanego układu kompensacji wydłuŜeń cieplnych przewodów i nie wywołuje
powstawania dodatkowych napręŜeń i odkształceń przewodów.
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 5, 6, 7 i 8.
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Tablica 5
Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB w

instalacji wodoci ągowej

Poz Materiał rury Średnica nominalna rury

Przewód montowany w instalacji

wody ciepłej wody zimnej

pionowo
[m]

inaczej
[m]

pionowo
[m]

inaczej
[m]

1 2 3 4 5 6 7

1 PE-X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8              1,0 0,8
2 PP-R; DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7

DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,01 0,8
DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN 50 1,3 1,0 1,6 1) 1,2

DN 63 1,5 1,2 1,8  1) 1,4

DN 75 1,7 1) 1,3 2,0 1) 1,5

DN 90 1,9 1) 1,4 2,1 1) 1,6

DN 110 2,0 1) 1,6 2,4 1) 1,8

3 PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7

od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
1)  Lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnacją



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

17

Tablica 6
Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów z rur wielowarstwowych

w instalacji wodoci ągowej

Poz Materiał Średnica rury
Przewód montowany w instalacji

wody ciepłej wody zimnej

pionowo inaczej pionowo inaczej

1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X/A1/PE-X;

PE-X/A1/PE-HD;
DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5

DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 4 jak w kol. 5

2 PP-R/A1/PP-R; DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0

DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2

DN 25 1,5 1,2 1,7 1) 1,3

DN 32 1,8 1) 1,4 1,9 1) 1,5

DN 40 2,0 1) 1,6 2,2 1) 1,7

DN 50 2,3 1) 1,8 2,5 1) 1,9

DN 63 2,6 1) 2,0 2,7 1) 2,1

DN 75 2,7 1) 2,1 2,9 1) 2,2

DN 90 2,8 1) 2,2 3,0 1) 2,3

DN 110 2,7 1) 2,1 3,2 1) 2,5
3 PE-RT/A1/PE-RT; Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5

Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. 4 jak w kol. 5

Dz 25 1,9 1) 1,5 jak w kol. 4 jak w kol. 5

Dz 32 2,1 1) 1,6 jak w kol. 4 jak w kol. 5

Dz 40 2,2 1) 1,7 jak w kol. 4 jak w kol. 5

Dz 50 2,6 1) 2,0 jak w kol. 4 jak w kol. 5

Dz 63 2,8 1) 2,2 jak w kol. 4 jak w kol. 5

Dz  75 do Dz  110 3,1 1) 2,4 jak w kol. 4 jak w kol. 5

1)  Lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnacją
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Tablica 7
Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów stalowych w instalacji

wodoci ągowej wody ciepłej i zimnej

Materiał Średnica
nominalna rury

Przewód montowany

pionowo 1) inaczej 

[m] [m]
1 2 3 4

stal węglowa zwykła
ocynkowana; stal
odporna na korozję

DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6

DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8

DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5

 1)  Lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnacją

Tablica 8
Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów miedzianych w

instalacji wodoci ągowej 

Materiał Średnica nominalna
rury

Przewód montowany

pionowo 1)

m
inaczej

m

1 3 4 5

miedź - złącza
lutowane kapilarnie;
miedź - złącza
zaciskowe;

DN 12 i DN 15 1,6 1,2

DN 18 2,0 1,5

DN 22 2,6 2,0

DN 28 2,9 2,2

DN 35 3,5 2,7

DN 42 3,9 3,0

DN 54 4,6 3,5

DN 64 5,2 4,0

DN 76,1 5,5 4,2

DN 88,9 6,1 4,7

DN 108 do DN 159 6,5 5,0
1)  Lecz nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację
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6.4.2. Prowadzenie przewodów bez podpór
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moŜe być prowadzony w
warstwach podłoŜa podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze
osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu"). Rura osłonowa powinna być montaŜowo
zamocowana do podłoŜa do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie
warstwą szlichty podłogowej.
W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej,
Ŝeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na
której przewód jest układany.
Przewód w rurze osłonowej powinien być ułoŜony swobodnie.

6.5. Tuleje ochronne
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.
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 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 lcm poniŜej tynku na stropie.
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne teŜ z
tworzywa sztucznego.
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.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.

6.6. Armatura
– armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w

której jest zainstalowana,
– przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne

zanieczyszczenia,
– armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby

była dostępna do obsługi i konserwacji,
– na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub cieplą do

mieszkania lub lokalu uŜytkowego, w miejscu latwo dostępnym, powinna być
zainstalowana armatura odcinająca,

– armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających
odę 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
(wymaganie zgodne z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),

– armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze,

– armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim połoŜeniu aby w
czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek",

– armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji
wsporczych przy uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych
podparć, zgodnie z projektem technicznym,

– 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.
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i
zaopatrzona w złączkę do węŜa w sposób umoŜliwiający kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji,

– w armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z
lewej strony,

– jeŜeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia
armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 9A lub 9B.

Tablica 9A
Wysoko ść ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłog ą lub

przyborem 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia
armatury czerpalnej

nad podłogą

Wysokość górnej
krawędzi przedniej
ścianki przyboru nad

podłogą

Wysokość ustawienia:

- [m] [m] [m]

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60 armatury czerpalnej
nad górną krawędzią

przedniej ścianki
przyboru 0,25 ÷ 0,35

zlewozmywak do
pracy stojącej

1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90

zlewozmywak do
pracy siedzącej

1,00 ÷ 1,10 0,75

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80
umywalka w 
przedszkolu

0,85 ÷ 0,95 0,60
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Tablica 9B
Wysoko ść ustawienia armatury ściennej

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia:
- [m]

wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 
0,10 ÷ 0,18

natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku
1,00 ÷ 1,50

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku,
licząc od sitka główki 

2,10 ÷ 2,20
główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku,

licząc od sitka główki 
1,80 ÷ 2,00

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 
0,10 ÷ 0,15

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 ÷ 0,75
poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 ÷ 0,90
ciśnieniowy zawór
spłukujący

osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10

6.7. Urządzenia do pomiaru przepływu wody (wodomierz)
– miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zuŜycia wody

(wodomierza) powinno być suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej + 4°C,
oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej wysokości 1,80m i wyposaŜone we wpust
podłogowy. JeŜeli wodomierz słuŜy do rozliczeń z dostawcą wody, miejsce to powinno
być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych,

– wodomierz naleŜy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji
producenta,

– kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z
kierunkiem przepływu wody w przewodzie,

– długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeŜeli instrukcja producenta
wodomierza nie stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom
przewodu przed - i 3 średnicom przewodu za wodomierzem,

– jeŜeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciąŜeń (metrologicznej) B-H i
A-V, to zaleca się jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczą
odczytową w połoŜeniu poziomym (odczyt wskazań wodomierza z góry),

– wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą
przed i za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe
pomiędzy wodomierzem i tą armaturą,

– jeŜeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, w zestawach wodomierzy
mieszkaniowych armatury odcinającej za wodomierzem moŜna nie stosować.

– obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudniać bezpośredniego
odczytu wskazań wodomierza ani moŜliwości jego wymiany.
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6.8. Wykonanie regulacji instalacji wodoci ągowej
Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego

strumienia wody,
b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego

strumienia wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.
Nastawy armatury regulacyjnej jak np.  nastawy regulacji montaŜowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaŜ kryz regulacyjnych) czy
nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być
przeprowadzone po zakończeniu montaŜu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie
zimnym.
Nastawy regulacji montaŜowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej takŜe
nastawy parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, naleŜy wykonać zgodnie z wynikami
obliczeń hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji

6.9. Izolacja cieplna
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie.
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody
ciepłej, w których nie ma cyrkulacji.
Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w
zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji.
JeŜeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji
wodociągowej przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeŜeli jest
to niewystarczające, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.
Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeŜeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokółem odbioru.
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej.
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na
stanowisku pracy powinien wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub
uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się
ognia (wymaganie zgodne z § 267 ust. 8 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

6.10. Oznaczanie
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, naleŜy oznaczyć zgodnie z przyjętymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji
obsługi instalacji wodociągowej.
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Oznaczenia naleŜy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych:
– na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w

piwnicach nie będących lokalami uŜytkowymi,
– w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i

lokalach uŜytkowych a takŜe w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i
urządzeń, związanych z uŜytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
7.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podane zostały w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6

7.2. Kontrol ę wykonania instalacji ogrzewczych nale Ŝy przeprowadzi ć zgodnie z
zaleceniami okre ślonymi w Wymaganiach technicznych COBRTI Instal

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST  Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 7

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji
wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów
dopuszczających do odbioru wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które
słuŜąochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowi i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodności wysawionej przez producenta, oraz
rodzajów tych dokumenów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58), w tym np.:
– długość przewodu naleŜy mierzyć wzdłuŜ jego osi,
– do ogólnej długości przewodu naleŜy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i

łączników,
– długość zwęŜki (redukcji) naleŜy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy.

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV  45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 8

9.2. Sprawdzenie przygotowania do bada ń odbiorczych instalacji wodoci ągowej
Sprawdzenie  przygotowania  do odbioru  instalacji  wodociągowej  polega  na  sprawdzeniu
w  dzienniku  budowy  potwierdzenia  przez  wykonawców  zakończenia  wszystkich  robót
przy wykonywaniu instalacji wodociągowej.

9.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociągowej jest
określona w WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:
a) plan  sytuacyjny  w  skali  wystarczającej  dla  zobrazowania  połoŜenia  obiektu  z

wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego,
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b)  opis  techniczny  wykonanej  instalacji  z  charakterystyką  ogólną  źródła  ciepła  i
nominalnymi parametrami pracy instalacji,

c)  projekt  techniczny powykonawczy instalacji  wodociągowej,  to  znaczy projekt,  którego
realizację  potwierdzili  kierownik  robót  instalacyjnych  i  inspektor  nadzoru,
odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane
w  trakcie  montaŜu  zmiany  i  uzupełnienia  instalacji  (rysunki  powykonawcze  instalacji
jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy,
rysunki umoŜliwiające lokalizację  obudowanych i  zasłoniętych przewodów i urządzeń,
itp.),

d) obliczenia powykonawcze  średnic przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i
ciepłej, strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie
ciągłości dostawy wody do instalacji przy wymaganym ciśnieniu wody przed punktem
czerpalnym (dla instalacji wody ciepłej takŜe obliczenia średnic przewodów
cyrkulacyjnych i regulacji obiegów cyrkulacji); obliczenia powinny być dostarczone w
formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem umoŜliwiającym
korzystanie z nich); dopuszcza się obliczenia w formie pisemnej, jeŜeli tak wynika z
umowy na wykonanie projektu,

e) rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpoŜarowe
zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewenętrznych i Administracji z dni 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138),

f) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT,
g) oświadczenia wskazujące, Ŝe ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do

jednostkowego stosowania w instalacji wodociągowej, są zgodne z projektem
technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami,

g) instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych
wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,

h) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub
dystrybutora.

i) obmiar robót powykonawczy.

9.4. Odbiory robót
9.4.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji
wodoci ągowej
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót
poprzedzających. 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy.
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do
następujących rodzajów robót:
a) wykonanie  przejść  dla  przewodów  przez  ściany  i  stropy  -  umiejscowienie  i  wymiary

otworu,
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka

pionowego  instalacji  -  zgodność  kierunku  bruzdy  z  pionem;  w  przypadku  odcinka
poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, 

c)  wykonanie  kanałów w budynku dla  podpodłogowego prowadzenia  przewodów części
wewnętrznej instalacji  wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części
zewnętrznej  tej  instalacji  -  wymiary  wewnętrzne,  wykonanie  dna  i  ścian,  spadek,
odwodnienie,

d)  wykonanie  studzienek  rewizyjnych  i  komór  -  wymiary  wewnętrzne,  wykonanie  dna  i
ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający
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jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania
instalacji. W protokóle naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót
objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle naleŜy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie
dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

9.4.2. Odbiór techniczny-cz ęściowy instalacji wodoci ągowej
Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub
części instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.
Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach
przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe 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 naleŜy:
a) 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,

b)  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,

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle naleŜy jednoznacznie
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji,
które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu naleŜy załączyć protokóły
niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle naleŜy określić
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych
prac naleŜy ponownie dokonać odbioru częściowego.

9.4.3. Odbiór techniczny-ko ńcowy instalacji wodoci ągowej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu

następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji

cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c)  dokonano  badań  odbiorczych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem

pozytywnym,
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji  (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) obmiary powykonawcze,
d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 9.4.1.),
e) protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 9.4.2.),
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f) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 10),
g)  dokumenty  wymagane  dla  urządzeń  podlegających  dozorowi  technicznemu,  np.

paszporty urządzeń ciśnieniowych,
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
i) instrukcję obsługi instalacji.

W ramach odbioru końcowego naleŜy:
a) sprawdzić  czy  instalacja  jest  wykonana  zgodnie  z  projektem  technicznym

powykonawczym,
b)  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w

odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji
wodociągowej do uŜytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego
stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

10. Badania odbiorcze
10.1. Zakres bada ń odbiorczych
Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji
wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać
ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, Ŝe powinny one
objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności (10.3), zabezpieczenia
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych
wartości ciśnienia i temperatury (10.8), zabezpieczenia przed moŜliwością
pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami
skracającymi trwałość instalacji (10.10), zabezpieczenia  instalacji
wodociągowej przed moŜliwością przeplywów zwrotnych (10.12).

10.2. Pomiary
Podczas dokonywania badań odbiorczych naleŜy wykonywać pomiary:
a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±

0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłoŜenia czujnika z ewentualnie
nałoŜonej farby lub innych zanieczyszczeń,

b) spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów róŜnicowych
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niŜ 10Pa.

10.3. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji ogrzewczej
10.3.1. Warunki wykonania badania szczelno ści
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów,
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
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cieplnej.
JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem
montaŜu całej instalacji, wówczas badanie szczelności naleŜy przeprowadzić na
zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie
badania szczelności spręŜonym powietrzem.
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

10.3.2. Przygotowanie do badania szczelno ści wod ą zimną
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część)
podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę naleŜy
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja
nie moŜe być przemarznięty.
Od instalacji wody ciepłej naleŜy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed
przekroczeniem ciśnienia roboczego.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu naleŜy dokonać starannego
przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia
badania szczelności.

10.3.3. Przebieg badania szczelno ści wod ą zimną
Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna
być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce
elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyŜszym.
Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie
przecieków wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy zwiększyć
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość
w najniŜszym punkcie instalacji.
Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnenia
roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 barów a badanie naleŜy przeprowadzić zgodnie z
warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być
taka sama (róŜnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna
być słoneczna.
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część
instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

Tablica 10
Badanie odbiorcze szczelno ści wod ą zimną, instalacji wodoci ągowej
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wykonanej z przewodów metalowych (ze stali ocynkowa nej,
stali odpornej na korozj ę albo miedzi)

Połączenia 
przewodów

Przebieg badania                                   
Nazwa czynności Czas

trwania
Warunki uznania

wyników badania za
pozytywne

spawane,
lutowane,

zaciskane *),
kołnierzowe

podniesienie ciśnienia w instalacji
do wartości ciśnienia próbnego -

brak przecieków i
roszenia, szczególnie na
połączeniach i dławnicach

obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto manometr nie
wykaŜe spadku ciśnienia,

gwintowane podniesienie ciśnienia w instalacji
do wartości ciśnienia próbnego -

brak przecieków i
roszenia, szczególnie na
połączeniach i dławnicach

obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto ciśnienie na
manometrze nie spadnie
więcej niŜ 2 %,

*)  połączenia przewodów zaciskane przez dokręcanie lub zaprasowywanie
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Tablica 11
Badanie odbiorcze szczelno ści wod ą zimną, instalacji wodoci ągowej

wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynności Czas
trwania

Warunki zakończenia badania z wynikiem
pozytywnym

Badania wstępne

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości
ciśnienia próbnego 

-

Brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia
spowodowany jest wyłącznie elastycznością

przewodów z tworzywa sztucznego

Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w
instalacji do wartości ciśnienia próbnego

10 min

Obserwacja instalacji i podniesienie ciśnienia w
instalacji do wartości ciśnienia próbnego

10 min

Obserwacja instalacji 10 min

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości
ciśnienia próbnego 

-

Obserwacja instalacji ½ godziny Brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie
większy niŜ 0,6 bar

UWAGA:  w przypadku nie spełnienia chociaŜ jednego warunku uznania badania wstępnego za zakończone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku naleŜy usunąć przyczynę

wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie wstępne od początku.

Badanie główne

(do badania głównego naleŜy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem
pozytywnym)

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości
ciśnienia próbnego 

- Brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie
większy niŜ 0,2 bar

Obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia chociaŜ jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku naleŜy usunąć przyczynę

wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania wstępnego

UWAGA 2:  badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze szczelności, z
wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, dla których producent wymaga przeprowadzenia

takŜe innych badań, nazwanych w Witwo badaniami uzupełniającymi

Badanie uzupełniające

(do badania uzupełniającego,  jeśli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z tworzywa
sztucznego, naleŜy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym zakończonym wynikiem pozytywnym)  

Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za zakończone
wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta przewodów z tworzywa sztucznego.
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10.3.4. Badanie szczelno ści intalacji spr ęŜonym powietrzem
Badanie  szczelności  instalacji  moŜna  przeprowadzić  spręŜonym  powietrzem  nie
zawierającym oleju.
Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji spręŜonym powietrzem nie powinno
przekraczać 3 bar.
Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce
elementarnej 0,1 bar.
SpręŜarka, uŜywana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być
wyposaŜona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu
wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niŜ 10 %.
Podczas badania szczelności instalacji spręŜonym powietrzem naleŜy zwrócić
szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagroŜenia wypadkiem,
spowodowanym moŜliwością wypchnięcia przez spręŜone powietrze elementu instalacji
(np. nie naleŜy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji moŜna je
lokalizować akustycznie lub z uŜyciem roztworu pieniącego.
Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania
oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna
być taka sama (róŜnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie
powinna być słoneczna.
Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności
instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności spręŜonym powietrzem, powinien być
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta
badaniem szczelności. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić
termin w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań.

10.4. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji wody cieplej wod ą ciepl ą
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności
wodą zimną naleŜy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o
temperaturze 60°C.

10.5. Czynno ści po badaniach zwi ązanych z napełnieniem instalacji wod ą
Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeŜeli budynek lub pomieszczenie w którym się
ona znajduje nie będą ogrzewane, naleŜy opróŜnić z wody przed obniŜeniem się
temperatury zewnętrznej poniŜej zera stopni Celsjusza.

10.6. Badania odbiorcze zabezpiecze ń antykorozyjnych powierzchni
zewnętrznych instalacji wodoci ągowej
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych
instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania
zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
naleŜy okiem nieuzbrojonym ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki
badań. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
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10.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodo ciągowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im
przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie
oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach
instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół
zawierajacy wyniki badań. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

10.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji w odoci ągowej wody cieplej
przed przekroczeniem granicznych warto ści ci śnienia i temperatury
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury naleŜy przeprowadzić
godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki
badań. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

10.9. Badania efektów regulacji instalacji wodoci ągowej wody ciepłej
Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie
dłuŜszym niŜ jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55°C do
60°C (w zakresie temperatury wymaganie zgodne z § 1 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jaim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki
badań. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

10.10. Badanie odbiorcze zabezpieczenia prze mo Ŝliwo ścią pogorszenia jako ści
wody wodoci ągowej w instalacji oraz zmianami skracaj ącymi trwało ść instalacji
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w
instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji naleŜy przeprowadzić
sprawdzając zgodność doboru materiałów uŜytych w instalacji wodociągowej, w
zaleŜności od jakości wody wodociągowej, z kryteriami podanymi w tablicy 12
(wymaganie zgodne z § 113 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jaim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna
być przedstawiona do ponownych badań. 

10.11. Badania odbiorcze nat ęŜenia hałasu wywołanego przez prac ę instalacji
wodoci ągowej
Badania odbiorcze natęŜenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej
polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w
poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową,
nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna
być przedstawiona do ponownych badań.
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10.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci ągowej przed
moŜliwo ścią przepływów zwrotnych
JeŜeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie
instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający
zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływami zwrotnymi (wymaganie zgodne z
§ 113 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jaim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) z nich.
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu
instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające,
spełniające wymagania normy PN-B-01706.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna
być przedstawiona do ponownych badań.

10.13.  Badania pomp obiegowych, przy odbiorze inst alacji wodoci ągowej
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem

(dokumentacją),
b) szczelność połączenia pompy,
c) przy pompach przewodowych - jesli pompa nie jest zamontowana na przwodzie

pionowym - zasadności takiego zamontowania,
d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,
e) poprawność montaŜu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed poraŜeniem

prądem, hałasem).
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna
być przedstawiona do ponownych badań.

10.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji wo doci ągowej
10.14.1. Badania armatury odcinaj ącej
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem

(dokumentacją),
b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury,
c) poprawności i szczelność montaŜu głowicy armatury.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym armatura powinna
być przedstawiona do ponownych badań.

10.14.2. Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta Ŝową
Badania armatury odcinającej z regulacją montaŜową, przy odbiorze instalacji, obejmują
sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z

projektem (dokumentacją),
b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury,
c) poprawności i szczelności montaŜu głowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montaŜowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym armatura powinna
być przedstawiona do ponownych badań.
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10.14.3. Badania armatury automatycznej egulacji (r egulatorów)
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji,
obejmują sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej  regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich

identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem (dokumentacją),
b) poprawności i szczelności montaŜu połączeń armatury (regulatorów),
c) poprawności i szczelności montaŜu głowicy armatury (regulatorów),
d) poprawności montaŜu elementów i połączeń automatycznej regulacji,
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas

ruchu próbnego,
f) plomb na regulatorach (jeŜeli są wymagane),
g) poprawności montaŜu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed

poraŜeniem prądem, hałasem).
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym armatura powinna
być przedstawiona do ponownych badań.

10.15. Badania odbiorcze inych elementów w instalac ji wodoci ągowej
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza,
odgazowywacz itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i
dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez producenta. Z
przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów naleŜy sporządzić protokół.
JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w
którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań.

11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
11.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9

11.2. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji wodociągowych moŜe być dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót

potwierdzonych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe

instalacji wodociągowych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– montaŜ elementów instalacji wodociągowej, uzbrojenia i urządzeń,
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
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12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1. Normy

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez
szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-l:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1:
Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do
kapilarnego lutowania miękkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2:
Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do
zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3:
Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do
zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4:
Łączniki z końcówkami innymi niŜ do połączeń
kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5:
Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do
kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN

PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesyłania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposaŜenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do
stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru
nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
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PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów
wyposaŜenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Azl:
1999

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az1

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-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem
pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej.
Wymagania

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze

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

PN-8l/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i ciepłej z rur salowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe.
Wymagania i badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe.
Wymagania i badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie
agresywności korozyjnej środowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
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PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia
ogólne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw
rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe
wymagania

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water
systems

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych
(wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody
uŜytkowej w instalacjach wodociągowych i ogólne
wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających
przed przepływem zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko
korozji w systemach przewodzących wodę. Część 3:
Przegląd czynników wpływających na ogniowo
cynkowane materiały Ŝelazne

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water -
Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 2, 3, 5,
7

12.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
12.2.1. Inne dokumenty i zalecenia

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

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych.Rury i
kształtki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i
elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.
Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i
elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego
kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki
z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieplej wody
uŜytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące
zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.

12.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
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12.2.3. Rozporz ądzenia
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania  budynków  mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu
Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz.
53)

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać
zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz.
58)

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci
moc z dniem 9.11.2003 r)

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714) (wchodzi w Ŝycie od dnia 10.11.2003 r)

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

− 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 Zdrowia z - dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz. 1718)

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
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− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811)

− 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).
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Załącznik 1

dnia

PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ

{wyszczególnienie badania, np.: szczelności wodą zimną; pomp obiegowych; efektów regulacji}

1 Przedmiot badania
Instalacja wodociągowa ................................................................................................ realizowana
w                                                                                                      ul.

                                                               {nazwa miejscowości}

zaprojektowana przez
Badaniem objęto: ..........................

                                                      {opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem}

2. Skład Komisji

L.p - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzór

4 UŜytkownik

5 Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnień budowlanych

3. Opis badania:

4. Wykonawca załączył do protokółu następujące dokumenty:

5. Komisja stwierdza, Ŝe badanie:
5.1. zostało przeprowadzone z wynikiem {pozytywnym}*} {negatywnym}*} ;
5.2. poniewaŜ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać
przedstawiona do
badania w terminie do dnia ...................................................................*}

Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokółu  {nie  zostały  zamieszczone}*)  {zostały
zamieszczone}*}  i  podpisane  inne  ustalenia  Komisji  dotyczące  przeprowadzonego
badania.

6. Podpisy członków Komisji

Inwestor             Wykonawca             Nadzór             UŜytkownik            Projektant
    1                             2                          3                        4                             5

...............             .................              .............            .................             ..................

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2

dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU MI ĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodociągowa.....................                                                                                         realizowana
w                                                                                     ul.

(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez...............................................................................................................................

Projekt zweryfikowany przez....................................................................................................................

2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego

3 Skład Komisji
L.p Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1}

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzór

4 UŜytkownik

5 Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnień budowlanych

4. Wykonawca załączył do protokółu następujące dokumenty:

 5. Komisja stwierdza, Ŝe roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem
odbioru międzyoperacyjnego:
5.1. zostały zrealizowane {zgodnie}*} {nie zgodnie}*' z przedstawioną dokumentacją i w
sposób {umoŜliwiaj ący}* } {nie umoŜliwiaj ący}* } prawidłowe wykonywanie instalacji;
5.2. poniewaŜ wynik odbioru mi ędzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia .............................................................. *)

Na odwrotnej stronie niniejszego protokółu {nie zostały zamieszczone}*} {zostały
zamieszczone}*} i podpisane pozostałe ustalenia Komisji.

6. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant
1  2 3 4 5

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik 3
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dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHICZNEGO-CZ ĘŚCIOWEGO INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja wodociągowa                                                                                                  realizowana
w                                                                            ul.

(n a z wa  w m iejscowości)

zaprojektowana przez

Projekt zweryfikowany przez ...

2. Zakres odbioru częściowego:

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym}

3 Skład Komisji
L.p Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagin

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzór

4 UŜytkownik

5 Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnień budowlanych

4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
c) ...................................................................
d) ...................................................................

5. Komisja stwierdza, Ŝe część instalacji będąca przedmiotem odbioru:

5.1. została zrealizowana {zgodnie}*} {nie zgodnie}*} z przedstawioną dokumentacją
oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru;
5.2. {moŜe zostać}* } {nie moŜe zostać}* } odebrana
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokółu*{nie  zostały  zamieszczone}*}  {zostały
zamieszczone}*)  i  podpisane  pozostałe  ustalenia  Komisji,  w  tym  dotyczące
stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia.

6. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant
1  2 3 4 5

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik 4
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dnia
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHICZNEGO-KO ŃCOWEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ
1. Przedmiot odbioru
Instalacja wodociągowa                                                                                                  realizowana
w                                                                            ul.

(n a z wa  w m iejscowości)

zaprojektowana przez

Projekt zweryfikowany przez ...
2 Skład Komisji

L.p Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagin

1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzór

4 UŜytkownik

5 Projektant

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, nr uprawnień budowlanych

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) dziennik budowy,
c)   ......................................................................................................................................................
d)   ......................................................................................................................................................
4. Wykonawca załączył do protokółu następujące dokumenty:
a)   protokóły odbiorów technicznych - częściowych instalacji,
b)   dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,
c)    dokumenty inwentarzowe,
d)    dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji,
e)   protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac,
f)…………………………………………………………………………...............

5. Komisja stwierdza, Ŝe część instalacji będąca przedmiotem odbioru:
5.1. została zrealizowana {zgodnie}*} {nie zgodnie}*} z przedstawioną dokumentacją
oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru;
5.2. {moŜe zostać}* } {nie moŜe zostać}* } odebrana
Na  odwrotnej  stronie  niniejszego  protokółu*{nie  zostały  zamieszczone}*}  {zostały
zamieszczone}*)  i  podpisane  pozostałe  ustalenia  Komisji,  w  tym  dotyczące
stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia.

6. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzór UŜytkownik Projektant
1  2 3 4 5

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik 5
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