SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
KANALIZACJA SANITARNA
ST 01
Nazwa zadania:

Remont i modernizacja budynków Zespo u Szkó Spo ywczych
w Rzeszowie - budynek D. Remont pomieszcze kuchennych.

Adres obiektu:

ul Warszawska 20, 35-205 Rzeszów

Inwestor:

Zespó Szkó Spo ywczych im Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie

Adres:

ul Warszawska 20, 35-205 Rzeszów

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3

Izolacja cieplna

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5

Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7

Roboty instalacyjne w zakresie urz dze sanitarnych

1. WST P
1.1 PRZEDMIOT SZCZEGÓ OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymaga technicznych jakie winien spe ni wykonawca przy realizacji kontraktu na monta instalacji wod-kan w ramach remontu
pomieszcze kuchennych w budynku D, w Zespole Szkó Spo ywczych w Rzeszowie.
Specyfikacj nale y rozpatrywa
cznie z rysunkami, i innymi dokumentami opisuj cymi
inwestycj i stanowi integraln cz
dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwi za-

nia techniczne zwi zane z prawid ow realizacj budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi w budownictwie normami i sztuk budowlan . Roboty nie uj te w dokumentacji, a wynikaj ce z technologii budowy, zastosowania materia ów lub montau urz dze winny by uwzgl dnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstaw do roszcze finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyj tych
rozwi zaniach technicznych lub zastosowanych materia ach musz zosta zatwierdzone przez projektanta i inwestora.
Wykonawca jest ca kowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo ci
materia ów i urz dze zgodnie z dokumentacj na etapie przetargu. W razie wyst pienia niezgodno ci opisu technicznego z dokumentacj rysunkow Wykonawca powinien zwróci si pisemnie do biura projektów celem wyja nienia rozbie no ci. Zasada powy sza obowi zuje przy wyja nianiu wszelkich w tpliwo ci
zwi zanych z niniejsz dokumentacj .
1.2. WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow , specyfikacj techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustaw Prawo Budowlane. Odst pstwa od projektu mog dotyczy jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów - w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania
- przez inne materia y lub elementy o zbli onych charakterystykach i trwa ci.
Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog
powodowa obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej.
W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s odno niki do stosowanych norm i standardów. Przywo ane normy i standardy winny by traktowane jako
integralna cz
Specyfikacji Technicznych i czytane w po czeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w których s wymienione. Zak ada si , e Wykonawca dog bnie
zaznajomi si z ich zawarto ci i wymaganiami.
Zastosowanie b
mia y ostatnie wydania norm i standardów wed ug stanu na 30
dni przed dat zamkni cia przetargu, o ile wyra nie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nale y wykonywa w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z obowi zuj cymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre lonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem (wymian ) instalacji kanalizacji sanitarnej i obejm :
-wymagania wykonawcze

-wymagania materia owe
-technologi monta u
-transport i roz adunek
-sk adowanie materia ów
-nadzór i odbiory
Zakres robót obj tych specyfikacj :
- przewody i urz dzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzaj ce cieki od przyborów sanitarnych znajduj cych si wewn trz budynku (pomieszcze kuchennych)
- przybory sanitarne
- izolacje termiczne
- odbiory i uruchomienie
1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ CYCH ORAZ ROBÓT
TYMCZASOWYCH

Do prac towarzysz cych zwi zanych z wymian kanalizacji sanitarnej nale :
- wykonanie przej przewodów przez przegrody budowlane
- wykonanie bruzd w cianach dla prowadzenia przewodów wody zimnej i cie p ej
- demonta istniej cych przyborów sanitarnych
1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okre lenia i nazwy u yte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub równowa ne z:
-Polskimi Normami wprowadzanymi do obowi zkowego stosowania Rozporz dzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich
braku z normami bran owymi
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych wydanymi przez COBRTI INSTAL – zeszyt nr 7 – Warszawa, lipiec 2003
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie
przy opisywaniu poszczególnych robót
Roboty s zaprojektowane i musz by wykonane zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych przepisów, norm i instrukcji.
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowi zuj cych aktów prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.
2. MATERIA Y
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, zgodnie z ustaw Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994, nale y stosowa wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
w ciwie oznaczone:
a) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji

wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracj zgodno ci z Polsk Norm lub z aprobat techniczn , maj ce istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj na znak bezpiecze stwa,
c)
wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, e s to
wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano
oceny zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn , b
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
Elementy instalacji wody zimnej ,ciep ej i cyrkulacji, które mog si styka bezporednio z wod pitn powinny by wykonane z materia ów nie wp ywaj cych ujemnie na jako wody i mie wiadectwo dopuszczenia.
b)

2.2. MATERIA Y DO WYKONANIA ROBOT INSTALACJI WODOCI GOWEJ
Przy wykonaniu robót wed ug zasad niniejszej specyfikacji nale y stosowa nast puj ce materia y:
a) izolacja termiczna i zimnochronna
Izolacj ciep och onn ruroci gów w poziomach nale y wykona
z otulin z
pianki polietylenowej laminowane z zewn trz mocn foli polietylenow .
2.3 MATERIA Y DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

- rury i kszta tki kanalizacyjne kielichowe z PVC do kanalizacji wewn trznej
- wpusty pod ogowe
- umywalki z syfonem 32
- zlewy dwukomorowe (baseny kuchenne) z syfonem 50 mm
3. SPRZ T
Do wykonania robót nale y stosowa jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy, wymaganiami producentów materia ów
i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustale w dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz spe nia normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce
jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SK ADOWAMNIE
4.1. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu,
które nie wp yn niekorzystnie na jako robót i w ciwo ci przewo onych towa-

rów. rodki transportu winny by zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej
oraz projektu organizacji robót, który uzyska akceptacj Inspektora.
Rury
Rury w wi zkach musz by
o odpowiedniej d ugo ci.
odpowiednich pojemnikach.
magazynowania rur i
zanieczyszczenia.
Elementy wyposa enia

transportowane na samochodach
Kszta tki nale y przewozi
w
Podczas transportu, prze adunku i
kszta tek nale y unika
ich

Transport elementów wyposa enia powinien odbywa si
krytymi rodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposa enia nale y
przechowywa
w magazynach lub w pomieszczeniach
zamkni tych w pojemnikach.
Izolacja termiczna
Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny by przewo one krytymi rodkami transportu w
sposób
zabezpieczaj cy
je
przed
zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nale y przechowywa w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nale y unika
d szego dzia ania promieni
onecznych na otuliny z PE, poniewa materia ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.
Materia y
przeznaczone
do
wykonywania
izolacji
ciep ochronnej powinny mie p aszczyzny i kraw dzie nie
uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera si w
granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
4.2. SK ADOWANIE ARMATURY I URZ DZE
Armatur nale y sk adowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie ni szej ni 0ºC. W pomieszczeniach sk adowania nie powinny si znajdowa zwi zki
chemiczne dzia aj ce koroduj co.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT

Instalacj wody nale y wykona z rur stalowych ocynkowanych czonych za pomoc kszta tek gwintowanych lub z przewodów z tworzywa sztucznego.
Przed przyst pieniem do monta u instalacji wodoci gowej nale y:
wyznaczy miejsca uk adania rur, kszta tek i armatury,
wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykona bruzdy w cianach w przypadku uk adania w nich przewodów wodoci gowych,
wykona otwory w cianach.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT KANALIZACJI
SANITARNEJ

Przyj to nast puj ce zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej
- podej cia do przyborów w bruzdach lub po wierzchu cian z obudow
Przej cia rur przez ciany wykona w tulejach. Montowane przybory i urz dzenia
sanitarne czone z kanalizacj nale y wyposa
w indywidualne syfony. Wysoko zamkni cia wodnego powinna gwarantowa niemo no zasysania wody z
syfonu podczas sp ywu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z
instalacji do pomieszcze .
- Umywalki nale y umocowa do ciany w sposób zapewniaj cy atwy
demonta oraz w ciwe u ytkowanie przyborów na wysoko ci 0,8 m nad
pod og licz c od górnej kraw dzi umywalki.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe na kontrol jako ci robót i stosowanych
materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót. Kontrola jako ci robót zwi zanych
z wykonaniem instalacji powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robót.
Ka da dostarczona partia materia ów powinna by zaopatrzona w wiadectwo
kontroli jako ci producenta. Wyniki przeprowadzonych bada nale y uzna za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li
którekolwiek z wymaga nie zosta o spe nione, nale y dan faz robót uzna za
niezgodn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi
badanie ponownie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk obmiarow dla instalacji wodno-kanalizacyjnej s :
- ruroci gi wody i kanalizacji
- mb
- armatura i urz dzenia
- szt.
Obmiar powinien by wykonany zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót sporz dzono w oparciu o za enia
kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nak adów rzeczowych KNR.
Po zako czeniu robót instalacyjnych nale y dokona obmiaru powykonawczego
w obecno ci inspektora nadzoru
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT.
W zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi ko cowemu)

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH I ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci
wykonywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegn zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
post pu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie nie pó niej
jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia.
8.3. ODBIÓR CZ

CIOWY.

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo
do odbioru ostatecznego b dzie
stwierdzona przez Wykonawc pisemnie.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w
obecno ci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona
ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj
projektow i ST.
W toku odbioru komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych,
zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w, poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych,
komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj
projektowa lub ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto wykonywanych
robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona ko cowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze ko cowym powinny by dostarczone nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wykonywania robót,
Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów),
Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,

Protokó przeprowadzenia próby szczelno ci instalacji,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
zgodno wykonania z Dokumentacj projektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,
protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj postanowie dotycz
usuni cia usterek,
aktualno
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupe nienia),
protoko y bada szczelno ci instalacji.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Rozliczenie robót monta owych instalacji wod-kan mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami
okre lonymi przez Wykonawc w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Podstaw rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto tych robót obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym.
Kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe instalacji wodoci gowych
uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
- obs ug sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
- przenoszenie podr cznych urz dze i sprz tu w miar post pu prac,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie robót pomocniczych,
- monta ruroci gów i armatury,
- wykonanie prób ci nieniowych,
- usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz
2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie publicznych (Dz.U. Nr
19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,
poz. 1321 z pó niejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

Rozporz dzenia.
Rozporz dzenie Min. Zdrowia z 10-11-2006r. w sprawie wymaga jakie powinny spe nia pomieszczenia zak adu opieki zdrowotnej, zawarte w Dz.
Ustaw Nr 213/06, poz.1568
Rozporz dzenie Min. Pracy i Polityki w sprawie ogólnych przepisów BHP,
zawarte w Dz. Ustaw Nr169/03, poz.1650
Rozporz dzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, zawarte w Dz. Ustaw Nr
75/02, poz. 690 z pó niejszymi zmianami
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie
systemów oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie
okre lenia polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia
1997r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniace rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia Zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r, Nr
120, poz.1133).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. – w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmian opublikowan w Dz.U. Nr 33 z
2003r., poz 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004r., poz 1156).

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymaga dotycz cych jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 203, poz. 1718).
Normy.
PN-EN 806-1:2004
Wymagania dotycz ce wewn trznych instalacji wodoci gowych do przesy u wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi.
Cz
1: Postanowienia ogólne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciep ej z rur
stalowych ocynkowanych.
PN-83/B10700/04 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywnoci korozyjnej rodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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