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ST 2-1. Wentylacja.
1. Wst p
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej ST 2-1.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotycz ce monta u urz dze i kana ów wentylacji mechanicznej.
1.2.Zakres robot obj tych niniejsz specyfikacj techniczn .
Niniejsza specyfikacja obejmuje monta , monta wentylatorów typu azienkowego w kuchni zmywalni i pomieszczeniach wc.
2. Materia y.
2.1 Uzbrojenie przewodów wentylacyjnych zgodne z poni szym wykazem
Lp
1w
2w
3w,4w

Nazwa
Zespó wywiewny 1 ( Aneks kuchenny)
wentylator typ silent 200 q=100m3/h Dp= 25 Pa, 230V 8W + regulator REB
prod VentureIndustries
Zespól wywiewny 2 (zmywalnia)
wentylator typ silent 100 q=200m3/h Dp= 40 Pa, 230V 29W + regultor
obrotów REB Ventureindusties
Zespól wywiewny 3, 4 (WC)
wentylator typ silent 100 q=60m3/h Dp= 25 Pa, 230V 8W + regulator REB
prod VentureIndustries

Ilo
1
1
1+1

3.Wykonanie robót
3.1 Wentylatory

czy do ciany za pomoc

rub..

5.Obmiar robót
Jednostk obmiaru urz dze i elementów uzbrojenia instalacji jest komplet. Na jednostk obmiaru sk adaj si nast puj ce roboty:
5 . 1. 1. M on ta w e nt yl at o r ów
5. 1. 2. Kontrola poprawno ci dzia ania i regulacji wydajno ci.
6.P atno
Jednostk p atno ci instalacji jest 1 kpl ( jednostka obmiaru),
Cena za jednostk p atno ci ( cena jednostkowa ) winna zawiera sum kosztów
bezpo rednich robocizny, materia ów i pracy sprz tu oraz kosztów po rednich i zysku
wyliczon na jednostk przedmiarow
7. Przepisy , normy
7.1. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. ( Dz.U. 03.47.4001)
PN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Wymagania
przy odbiorze
ST2-2 Instalacja WOD-KAN
1. Wst p
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej ST2-2
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania wykonania instalacji wod kan, u enie przewodów odywowych wykonanie pionów kanalizacyjnych wraz z podej ciami do przyborów, monta u przyborów sanitarnych, bia ego monta u, monta u , przewodów kanalizacyjnych kielichowych z PP czonych na wcisk,
oraz monta u armatury wodoci gowej odcinaj cej i czerpalnej.
1.2.Zakres robot obj tych niniejsz specyfikacj techniczn .
Niniejsza specyfikacja obejmuje monta w zakresie instalacji wodoci gowej: przewodów wodoci gowych z rur z ruroci gów warstwowych Pex z przek adka aluminiow , monta armatury czerpalnej i odcinaj cej, próby szczelno ci instalacji
wodoci gowej p ukaniu i dezynfekcji instalacji wodoci gowej.
2

W zakresie kanalizacji sanitarnej obejmuje monta i pod czenie przyborów sanitarnych, ust pów, umywalek i zlewozmywaka. urz dze kuchennych.
2. Materia y
Woda:
przewody
- rury warstwowe pex-al.-pex
izolacja termiczna:
- izolacja Thermaflex na przewodach rozdzielczych i pionach
- izolacja Thermaflex w p aszczu z PCV wzgl dnie w tzw. „peszlu"
armatura czerpalna:
- baterie umywalkowe
- baterie zlewozmywakowe
- zawory ze z czk do w a
armatura pozosta a:
- zawory odcinaj ce
kanalizacja:
przewody:
- rury kszta tki Pp i PVC o po czeniach kielichowych czone na
uszczelki stosowane na podej ciach pod przybory
- rury i kszta tki Pp , PCV o po czeniach kielichowych czone na
uszczelki stosowane na poziomach

przybory sanitarne:
- umywalki ceramiczne
- miski ust powe
- zlewy ze stali nierdzewnej zgodnie z technologia kuchni
armatura:
- kratki ciekowe ze stali nierdzewnej
- wywiewki, kanalizacyjne i zawory napowietrzaj ce
- rewizje na pionach
3.Wykonanie robót
Instalacja wodoci gowa
przewody przed monta em i uk adaniem oczy ci od wewn trz i na stykach
- nie uk ada rur uszkodzonych; rury uszkodzone mog by u yte po odci ciu odcinków uszkodzonych
- odleg
cianki rury lub izolacji od ciany, stropu, pod ogi lub innych przewodów
winna wynosi 3-5 cm takie same odleg ci mi dzy równolegle biegn cymi przewodami
poziomy uk ada ze spadkiem 3%0 w kierunku najni ej zainstalowanych przyborów
sanitarnych
podej cia do przyborów uk ada ze spadkiem w kierunku punktów czerpalnych rozprowadzenie w w ach w przegrodach budowlanych
-

rury po czy za pomoc zaciskanych z czek systemowych
zmiany kierunków prowadzenia przewodów, wykona przy u yciu kolanek lub poprzez wyginanie przewodu
przej cia przewodów przez ciany budynku wykona w tulejach ochronnych
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po wykonaniu instalacji wykona prób szczelno ci na ci nienie 6 bar.
Instalacja kanalizacyjna
3.2.1. Wyznaczenie miejsca u enia ruroci gu.
3.2.2. Wykonanie wykopów wraz z pod em dla przewodów odp ywowych i przykanalika
3.2.3. Obsadzanie uchwytów.
3.2.4. Przecinanie rur.
3.2.5. Obsadzenie rur przepustowych przy przej ciach przez ciany i stropy.
3.2.6. U enie rur i kszta tek.
3.2.7. Wykonanie po cze .
3.2.8. Przymocowanie ruroci gów.
Przybory sanitarne - ust py
3.3.1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ust pu.
3.3.2. Wykonanie otworów i obsadzenie ko ków.
3.3.3. Ustawienie miski; monta kompletnego urz dzenia sp ukuj cego,.
3.3.4. Za enie sedesu i zamocowanie ust pu wkr tami.
3.3.5. Po czenie z instalacj dop ywow i odp ywow .

Przybory sanitarne - umywalki
3.4.1. Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki.
3.4.2. Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy.
3.4.3. Ustawienie umywalki.
3.4.4. Uszczelnienie kró ca odp ywowego.
Przybory sanitarne – zlewozmywaki nierdzewne montowane na szafce
3.5.1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
3.5.2. Ustawienie przyboru
3.5.3. Uszczelnienie kró ca odp ywowego
4.Kontrola jako ci i odbiór robót
4 . 1 . Próba szczelno ci instalacji wodoci gowej wg wymogów PN-8 1 /B-10700/00
4.2. Badanie szczelno ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada nast puj cym warunkom:
a. podej cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji cieków bytowo-gospodarczych nale y sprawdzi na szczelno w czasie
swobodnego przep ywu przez nie wody,
b. kanalizacyjne przewody odp ywowe (poziomy) odprowadzaj ce cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si na szczelno po nape nieniu wod powy ej kolana cz cego pion z poziomem poprzez ogl dziny.
5.Obmiar robót
Jednostk obmiaru instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej jest 1 mb na który sk adaj si nast puj ce roboty:
5 .1.Monta przewodów z. rur miedzianych wraz z po czeniem ich z urz dzeniami
5.2. Próby szczelno ci na zimno i gor co , p ukanie, i dezynfekcja
Jednostk obmiaru armatury, przyborów jest 1 szt ,
6.P atno
Jednostk p atno ci jest 1 mb ( jednostka obmiaru)
Cena za jednostk p atno ci ( cena jednostkowa ) winna zawiera sum kosztom bezpo rednich robocizny,
materia ów i pracy sprz tu oraz kosztów po rednich i zysk wyliczon na jednostk przedmiarow
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7. Przepisy , normy
1. PN-EN 1057:1999 "Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych"
2. PN-EN 1254-1:2004 Mied i stopy miedzi. czniki instalacyjne.
Cz 1: czniki do rur miedzianych z ko cówkami do kapilarnego lutowania mi kkiego lub twardego
3. PN-EN 1254-4:2004 Mied i stopy miedzi. czniki instalacyjne.
Cz
4: czniki z ko cówkami innymi ni do po cze kapilarnych lub zaciskowych
4. PN-EN ISO 9454-2:2002 "Topniki do lutowania mi kkiego - Klasyfikacja i wymagania - Cz 2: Wymagania eksploatacyjne"
5.PN-8 l/B-10700.01. Przewody wody zimnej i ciep ej z rur stalowych ocynkowanych
6.PN-8l/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
7 .PN-92/B-01706. Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu
8. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
ST2-3 Przy cze i zewn trzna instalacja wodoci gowa
1. Wst p
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej ST2-3
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotycz ce monta u zewn trznej instalacji wodoci gowej
1.2.Zakres robot obj tych niniejsz specyfikacj techniczn .
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty ziemne w tym r czne wykopy liniowe, podsypk , zasypanie wykopów po u oeniu ruroci gów. Monta ruroci gów wodoci gowych.
2. Materia y
Ruroci gi polietylenowe wodoci gowe czone za pomoc zgrzewania
1. Rury wodoci gowe polietylenowe PE.1 PN 10. Dn 32
16.0 m
2. Ta ma ostrzegawcza
16.0 m
3. Zasuwa do przy czy domowych Hawle nr kat. 2800 Dn 1"
szt 1
4. obudowa teleskopowa Hawle nr 9601
szt 1
5. skrzynka eliwna do zasuw Hawle nr kat 1650
szt 1
6. studzienka wodoci gowa z polimerbetonu Dn 1000 z uk adem pomiarowym :
- wodomierz FLODIS Dn20
- Zawór zaporowo zwrotny - sko ny Dn25
- Zawór odcinaj cy kulowy Dn 25

3.Wykonanie robót
3.1. Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane r cznie zgodnie z PN-68/B-06050
3.2. Wykonanie wcinki do sieci wodoci gowej z monta em opaski ci nieniowej i zasuwy odcinaj cej
3.3 Monta studni wodomierzowej
3.3 U enie i monta ruroci gów zgodnie z instrukcj producenta
3.4. P ukanie i dezynfekcja oraz próby szczelno ci, wg PN-81/B-10700.00
3.5 Zasypka ruroci gu
3.6 U enie ta my ostrzegawczej
3.7 Zag szczenie gruntu
4.Kontrola jako ci i odbiór robót
4 . 1 . Próba szczelno ci instalacji wg wymogów PN-8 1 /B-10700/00
4. 2. Kontrola u enia ta my ostrzegawczej
4. 3. Kontrola stopnia zag szczenia gruntu
5.Obmiar robót
Jednostk obmiaru dla wykopów jest 1 m 3, na który sk adaj s i nast puj ce roboty:
5 .1.Wykopy liniowe
5.2. Zasypanie wykopów
Jednostk obmiaru dla instalacji jest 1 mb, na który sk adaj si nast puj ce roboty:
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5.3. U enie ruroci gów
5.4. Próby szczelno ci, p ukanie,
Jednostk obmiaru elementów po czeniowych jest komplet
6.P atno
Jednostk p atno ci jest 1 mb ( jednostka obmiaru)
Cena za jednostk p atno ci ( cena jednostkowa ) winna zawiera sum kosztom bezpo rednich robocizny,
materia ów i pracy sprz tu oraz kosztów po rednich i zysk wyliczon na jednostk przedmiarow
7. Przepisy , normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
2. Wytyczne monta owe producenta ruroci gów

ST2-4 Zewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1. Wst p
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej ST2-4
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotycz ce monta u zewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej
budynku wietlicy.
1.2.Zakres robot obj tych niniejsz specyfikacj techniczn .
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty ziemne w tym r czne wykopy liniowe, podsypk , zasypanie wykopów po u oeniu ruroci gów. Monta ruroci gów, studzienek rewizyjnych, zbiornika bezodp ywowego, próby szczelno ci.
2. Materia y
1. Rury kanalizacyjne PVC o po czeniach kielichowych PVC-U kasy S Dn 160
2. ta ma ostrzegawcza z wk adk stalow koloru zielonego
3. Zbiornik bezodp ywowy do cieków wykonany

12.4 m
12.4 m

3.Wykonanie robót
3.1. Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane r cznie lub mechanicznie zgodnie z PN-68/B-06050
3.1 Posadowienia w wykopie zbiornika bezodp ywowego
3.2 U enie i monta ruroci gów zgodnie z instrukcj producenta
3.3.P ukanie oraz próby szczelno ci, wg PN-81/B-10700.00
3.4 Zasypka zbiornika i ruroci gu
3.5 Zag szczenie gruntu
4.Kontrola jako ci i odbiór robót
4 . 1 . Próba szczelno ci instalacji wg wymogów PN-8 1 /B-10700/00
4. 3. Kontrola stopnia zag szczenia gruntu
5.Obmiar robót
Jednostk obmiaru dla wykopów jest 1 m 3, na który sk adaj s i nast puj ce roboty:
5 .1.Wykopy liniowe
5.2. Zasypanie wykopów
Jednostk obmiaru dla instalacji jest 1 mb, na który sk adaj si nast puj ce roboty:
5.3. Jednostka obmiaru dla zbiornika bezodp ywowego jest komplet: zbiornik pokrywa, w az
6.P atno
Jednostk p atno ci jest 1 mb ( jednostka obmiaru)
Cena za jednostk p atno ci ( cena jednostkowa ) winna zawiera

sum

kosztom bezpo rednich robocizny,
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materia ów i pracy sprz tu oraz kosztów po rednich i zysk wyliczon na jednostk przedmiarow
7. Przepisy , normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-EN 752-1
Zewn trzne systemy kanalizacyjne – Poj cia ogólne i definicje
PN-EN 752-2
Zewn trzne systemy kanalizacyjne – Wymagania
PN-EN 476
Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-B-01070
Sie kanalizacyjna zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia.
PN-B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-12037
Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kanalizacyjne
BN-83/8971-06.00 Rury i kszta tki bezci nieniowe. Ogólne wymagania i badania
PN-B-10736
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
Wytyczne monta owe producenta ruroci gów
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