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SST – 07
ROBOTY SANITARNE
Kody i nazwy CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-01) są wymagania
dotyczące

wykonania

i

odbioru

robót

sanitarnych,

które

zostaną

wykonane

w ramach zadania „Zmiana aranżacji toalet Teatru „Bagatela” w Krakowie” – dz. nr 36,
jedn. ewid. Śródmieście.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowania
o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wymianę
armatury sanitarnej na nową wraz z wymianą podejść wod –kan w zakresie niezbędnym .
Instalacje należy wykonać bez wymiany istniejącej instalacji wod –kan.
Przewiduje się następujący zakres robót objętych niniejszą specyfikacją:


ROBOTY SANITARNE

- montaż nowych urządzeń sanitarnych: misek ustępowych, pisuarów oraz umywalek wraz
z bateriami oraz podejściami wod- kan,
- wykonanie prób szczelności instalacji,
- wykonanie płukania instalacji.
UWAGA!


Demontaż starych urządzeń sanitarnych ujęto w zakresie robót rozbiórkowych SST-01.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Dokumentacja Projektowa dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, a w szczególności pod kątem możliwości
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
(BHP), rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas realizacji robót powinny być każdorazowo
zaakceptowane przez Projektanta i potwierdzone wpisem Kierownika Budowy i Projektanta
do dziennika budowy.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
Wymagania ogólne.
2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do robót, powinny odpowiadać Polskim
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać dokumenty dopuszczające
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez odpowiednie
ministerstwa.
Ponadto należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać wysoki standard.
2.3. Składowanie materiałów
Ogólne zasady składowania materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Składowanie poszczególnych materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów.
2.4. Kontrola materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
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2.5. Materiały do wykonania robót sanitarnych:
Zgodnie z dokumentacja techniczną. Dopuszcza się zastosowanie co najmniej
równoważnych urządzeń za zgodą i akceptacją Projektanta, Inspektora Nadzoru
i Inwestora.
Do budowy zostaną wykorzystane następujące materiały główne:
2.5.1. Rury PVC do wykonania podejść dopływowych,
2.5.2. Ustępy z automatami spłukujacymi,
2.5.4. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonami gruszkowymi,
2.5.5. Pisuary z zaworem spłukujacym,
2.5.6. Baterie umywalkowe,
2.5.7. Kratki ściekowe
2.5.8. Pozostałe: materiały uzupełniające niezbędne do wykonania zakresu robót.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
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.
4.2. Elementy wyposażenia
- Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych
w pojemnikach.
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4.3. Armatura
- Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych.
4.4. Izolacja termiczna
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Roboty sanitarne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz przy
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a
także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
5.2.1. Roboty demontażowe
Demontaż starych urządzeń sanitarnych ujęto w zakresie robót rozbiórkowych - SST-01.
5.2.2. Montaż podejść dopływowych
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:
- Demontaż urządzeń typu umywalki, miski ustępowe,
- Demontaż baterii, zaworów,
- Demontaż istniejących podejść wod –kan,
- Montaż nowych podejść wod –kan,
- Montaż nowej armatury sanitarnej,
- Płukanie oraz próba szczelności
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez
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przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą
odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody należy mocować do ścian zgodnie z wytycznymi producenta rur.
5.3. Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji musi być poddana
próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy
sporządzić protokół.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Inwestora
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik
badań do akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie
Przedstawiciela Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować
dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Inwestora założonej jakości.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
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. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST–00 „ Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Jednostkami obmiarowymi dla robót instalacji sanitarnej są szt, mb oraz 1 kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
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8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Przy odbiorze końcowym robót instalacji sanitarnej należy przedstawić następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania wprowadzonymi
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 instalacji.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00
„Wymagania Ogólne".
Szczegółowe rozliczenie zgodnie z umową z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 246:2005P Armatura sanitarna - Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia
2. PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna - Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów
zasilania wodą typu 1 i typu 2 - Ogólne wymagania techniczne
3. PN-EN 274-1:2004P Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: Wymagania
4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
5. PN-83/b-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
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10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami,
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002
r. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.
881).
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady,
W-wa 1989r.
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