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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA  KANALIZACYJNA  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie instalacji kanalizacyjnej (odwodnienie dachu) dla inwestycji: .: „Modernizacja 
dachu budynku A1  Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie przy ul. 
Madalińskiego 25”polegajacej na: 

 

- naprawie i wzmocnieniu konstrukcji dachu zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi i 
przepisami ochrony przeciwpożarowej, 

- wykonaniu ocieplenia, według zaleceń audytu energetycznego, poprzez położenie płyt z wełny 
mineralnej na powierzchni dachu i pokryciu całości papą bitumiczną dwuwarstwową, 

- modernizacji instalacji odwodnienia podciśnieniowego wewnętrznego, 
- przebudowy instalacji odgromowej, 
- wyburzeniu i ponownym wymurowaniu kominów oraz instalacji nasad kominowych  
na kominach w części przylegającej do zrealizowanej rozbudowy budynku szpitala . 

 
 

W skład niniejszego opracowania projektowego wchodzą następujące instalacje: 
-modernizacja instalacji odwodnienie dachu w systemie podciśnieniowym 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie części nowej instalacji odwodnienia . Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• montaż urządzeń, 
• badania instalacji, 
• regulacja działania instalacji. 
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1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” 
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji  kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody 

Zaprojektowany system składa się z: 
-systemu podstawowego 
-systemu awaryjnego 
Przewody odpływowe wykonane są z rur HDPE –polietylen wysokiej gęstości łączone przez 

zgrzewanie doczołowe. 
 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

2.2. Armatura 

Wpust dachowy systemu Pluvia 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń zgrzewanych określone są w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
 
 
Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem  przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 
każdego zładu oddzielnie. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,  „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” ,„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” i  Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2– dla 
blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje 
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wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, 
kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, 
powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca 
robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy 
przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie 
elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi 
i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia 
i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji 
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość 
poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych 
elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom 
(zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz 
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).Przy określaniu cen 
urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość 
zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ogólne wymagania rozliczenia robót 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych 
informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta 
jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania 
instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. 
Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. 
W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. OBRTI INSTAL 

10.1.Katalogi 

 

1. Katalog armatury przemysłowej 
2. Katalog armatury zaporowej 
3. Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 
4. Rury, kształtki i sprzęt kanalizacyjny 
2. Katalogi rur i kształtek 
3. Katalogi armatury 
4. Katalog pomp 
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10.2.Normy 

 

1. PN – 92/B-10735  Przewody kanalizacyjne 
2. PN – 81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne, 

wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN – 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu. 

 
 

UWAGI GENERALNE DO SPECYFIKACJI 

Wskazane w dokumentacji projektowej, urz ądzenia lub materiały konkretnych 
producentów, oraz nazwy firm, dostawców, producentó w, nale ży traktowa ć jako 
określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomoc ą podania standardu, 
dopuszczaj ąc do zastosowania innych odpowiedników pochodz ących od innych 
wytwórców, z zastrze żeniem jednak, że nie będą one gorsze jako ściowo od wskazanych 
w projekcie, zagwarantuj ą uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów 
technicznych oraz b ędą posiada ć niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W 
przypadku zastosowania innych, ni ż podane w dokumentacji projektowej, urz ądzeń, 
materiałów i technologii, Wykonawca przedmiotu zamó wienia odpowiada ć będzie za ich 
dobór, a w zakresie jego obowi ązków (na własny koszt) znajdowa ć się będzie ewentualna 
weryfikacja dokumentacji projektowej. Je żeli w trakcie budowy Zamawiaj ący uzna, że 
przewidziany w ofercie wyrób czy urz ądzenie nie spełniaj ą parametrów technicznych lub 
standardów jako ściowych przewidzianych w dokumentacji – Wykonawca z astosuje 
elementy zgodne z dokumentacj ą projektow ą. 

 

„ Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń 

równoważnych – zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – o parametrach 

odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót 

lub Dokumentacji Projektowej, oraz stosownie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów odniesienia równoważnych opisywanym – zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Na rozwiązania równoważne opisywanym Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać – zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Prawo Zamówię Publicznych, że oferowane przez niego 

materiały lub urządzenia spełniaj wymagania określone przez Zamawiające 

 


