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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej , wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz 

instalacji p.poż. w  budynku zlokalizowanym przy ul. Hutniczej 12 w stalowej Woli. 

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 Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji: 

1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej  

2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

3. Wewnętrznej instalacji p.poż. 

2. MATERIAŁY 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i 

wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z 

wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty 

Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną 

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

2.1.1. Przewody 

Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej wykonana będzie z rur polipropylenowych 

łączonych poprzez zgrzewanie. 

Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 

ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.1.2. Armatura 

- baterie umywalkowe 

- baterie zlewozmywakowe 

- bateria wannowa 

- zawór  pisuarowy 

- kurki kątowe z filtrem siatkowym 

 

2.1.3. Izolacja termiczna 

Instalację wodociągową należy zaizolować otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ o grubości 

minimum dla przewodów zimnej 9 mm i ciepłej wody 20 mm. 

 
2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

2.2.1. Przewody 

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych 

uszczelnionych pierścieniem gumowym (dn110, dn75, dn50, dn 32) 

Przewody poziome  mocować pod sufitem i w stropie. Przewody prowadzone na parterze montować  

pod posadzką. Przewody pionowe układać w bruzdach,  a także obudować płytami gipsowymi.. Piony 
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kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi rurami wywiewnymi.  

2.2.2. Wyposażenie sanitarne 

- miski ustępowe typu kompakt 

- pisuar 

- umywalki 

- kratka ściekowa 

 

2.3. Wewnętrzna instalacja p.poż. 

 

2.3.1 Przewody 

 Instalacja wodociągowa p.poż. wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, 

przewodowych, z usuniętym wypływem wewnętrznym. 

 

2.3.2 Armatura 

 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 

o podwyższonym standardzie tj. 

 - hydrant wewnętrzny dn 25 wraz z zaworem i wężem półsztywnym długości 30 m – 9 szt. 

  

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. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 

sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać 

następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5
o
C do + 30 

o
C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 

zwiększoną kruchość tworzywa, 

Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur z PVC. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 

uporządkowany. 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej przewożenie w 

oryginalnych opakowaniach producenta. 

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno - lub wielowarstwowo, w 

pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością 

odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny być 

układane na przemian końcówkami kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwszą 

warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w 
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ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione 

materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 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. 

Elementy wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Instalacja wodociągowa 

5.1.1. Wymagania ogólne 

Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z 

„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 

690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania instalacji z rur wydaną przez producenta rur 

użytych do montażu instalacji wodociągowej. 

5.1.2. Montaż przewodów 

Przed zamocowaniem 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. 

Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez 

ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 

wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone 

punkty czerpalne. 

5.1.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja 

musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.1.5. 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. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 

użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
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5.2. Instalacja kanalizacyjna 

5.2.1. Montaż rur 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 

ewentualnych uszkodzeń. 

Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy 

powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na 

każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń 

rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg 

przed dociskiem. 

Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio 

położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu 

kielicha sprawdzając: 

- Czystość wgłębienia kielicha 

- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec 

należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów 

jest niedopuszczalne. 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 

kanału. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

5.2.2. Badanie szczelności 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN- 92/B-

10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i 

przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) 

odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

5.3. Instalacja p.poż. 

5.3.1. Montaż rurociągów 

· Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez skręcanie. Wymagania ogólne dla połączeń rur 

stalowych ocynkowanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót .......”. 

· 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, 

– wykonanie połączeń. 

· 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 
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termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 

· Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 

co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany 

co najmniej jeden uchwyt. 

· Wykonać montaż hydrantów wewnętrznych HP25 firmy Supron 1 Olkusz podtynkowe z wężem 

półsztywnym o długości węża 30 m i wydajności 1,0 l/s. 

Hydranty montować na wysokości 1,35 m nad posadzką. 

· Wszystkie przejścia przez ściany i stropy zabezpieczyć ogniochronną masą elastyczną HILTI 

CP601S o odporności ogniowej 120 min. Przejścia przez przegrody określone jako granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

· Wykonawca na własny koszt dokona rozruchu urządzeń i dokona przeszkolenia pracowników 

Inwestora. 

 

5.3.2. Montaż armatury i osprzętu 

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

 

5.3.3. Badania i uruchomienie instalacji 

· Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

· Instalacje przed zakryciem należy dokładnie odpowietrzyć, zdezynfekować podchlorynem sodu, 

wypłukać oraz poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia 

roboczego instalacji, zgodnie z PN. 

· Wszystkie próby i badania instalacji hydrantowej stanowią koszt Wykonawcy. 

· Po wykonaniu instalacji Wykonawca jest zobowiązany do dokonania badania ciśnienia i 

wydajności hydrantów. Dla hydrantów wewnętrznych HP25 przy ciśnieniu 0,2 MPa wymaga się 

wydajności 1,0 l/s. 

· 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 i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania 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. 

· Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

użytych do wykonania instalacji. 

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. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 

a) m - dla instalacji rurowych 

b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki 

c) kpl - dla prób działania, uruchomień 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót 

instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 

potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 

Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu 

- wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z 

pionem i projektowanym spadkiem 

- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 

instalacji 

8.2. Odbiór techniczny - częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 

instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i 

zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień 

przejść przez przegrody budowlane, itp. 

W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest 

wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 

8.3. Odbiór techniczny - końcowy 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 

zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W ramach 

odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku 

niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 

Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a 

wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody 

zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody 

zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

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

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana 

do normy 

9. PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia 

graficzne. 

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 

12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 

14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

- Cześć 1: Wymagania ogólne. 

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

- Czesc2 : Armatura zaporowa. 

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

- Czesc5: Hydranty. 

18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe wykonane 

ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej. Badania i 

wymagania. 

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC- U) do 

odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 

strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

Wymagania dotyczące rur i systemu 

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i 

odwadniających - Cześć 2: Elastomery termoplastyczne. 

24. PN-EN 671-1 Hydranty wewnętrzne. 

25. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 

26. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 

27. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
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wodociągowych (zawory antyskażeniowe) 

28. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 

15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z 

dnia 16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z 

późniejszą zmiana (Dz.U.05.75.664) z późniejszymi zmianami 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi 

zmianami 

32. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z 

późniejszymi zmianami. 

33. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. 

(Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z późniejszymi zmianami 

34. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II 

- Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

35.Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 

Infrastruktury: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt 7. 


