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załącznik nr 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

I WSTEP 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i od-

bioru robót sanitarnych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego:  

 

Wymiana  instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją w bloku B szpitala przy ul. Szwajcar-

skiej 3 w Poznaniu 

 

Inwestor :    Wilospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia 

          z  Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Sp. ZOZ  

                    z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 

 

NAZWA I KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEN: 

 

 

45453000-7  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

45330000-9  ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 

 

 

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA: 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

ceniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1. 

3. ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA: 
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Prace, których dotyczy Specyfikacja Techniczna / ST /, obejmuje wszystkie czynności  umoż-

liwiające i mające na celu wykonanie robót instalacyjnych wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją 

w  bloku B  Wilospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z  Zakładem Opiekuń-

czo-Leczniczym Sp. ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem robót remontowych instalacji 

branży sanitarnej w zakresie określonym w SIWZ. 

4. OBJAŚNIENIA ( DEFINICJE ) - OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z Projektem Budowlanym,  obowiązu-

jącymi  normami, są standardowe  wynikające z wiedzy budowlanej i projektowej. 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia 

należy przyjąć , że za każdą nazwa umieszczone jest słowo „ lub równoważny”. Wskazane 

produkty lub urządzenia posłużyły do dokonania obliczeń parametrów technicznych oraz 

określenia ich rozmieszczenia. 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

    SANTARNYCH: 

 

 Instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją. 

 

Przed przestąpieniem do robót montażowych istniejącą instalację zimnej i ciepłej wody z 

cyrkulacją (z wyjątkiem instalacji zimnej wody w piwnicy , która zasila również hydranty 

p-poż.) należy zdemontować. Dotyczy to również instalacji w podejściach do przyborów 

sanitarnych zamontowanej w bruzdach ścian, w których montowana będzie nowa instala-

cja. 

Istniejącą armatura sanitarna zostanie po wykonaniu nowej instalacji ponownie zamon-

towana.                                                                                                               

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PP łączo-

nych przez zgrzewanie. Wszystkie rury w klasie PN16. Instalację wody ciepłej i cyrkula-

cji należy wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PP łączonych przez zgrzewanie. 

Wszystkie rury w klasie PN16 stabilizowane włóknem bazaltowym.  

Rury PP dla instalacji wodnych powinny odpowiadać normie polskiej i europejskiej. Ru-

ry winny posiadać atest dopuszczający do przesyłania wody pitnej.  
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Rury PP łączone poprzez zgrzewanie, z zastosowaniem kształtek oraz łączników przej-

ściowych PP/mosiądz. 

Przewody PP zastosowane w instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy prowa-

dzić: 

- poziomy rozdzielcze i odcinki poziome w podejściach do pionów na szynach montażo-

wych i na powierzchni ścian, 

-  piony instalacyjne – w istniejących szachtach instalacyjnych, 

- pionowe i poziome odcinki w podejściach od pionów do przyborów w  bruzdach ścian 

pod tynkiem po śladzie zdemontowanej starej instalacji. 

Przewody układane w bruzdach  pod tynkiem powinny być zabezpieczone przed tarciem 

o ich ścianki przez osłonięcie otuliną  izolacyjną z PE o grubości zgodnej z dokumentacją 

projektową.  Wielkość  bruzdy powinna być dostosowana do średnicy układanych w niej 

przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejścia ruro-

ciągów przez przegrody budowlane /ściany, stropy/ należy wykonać w tulejach ochron-

nych. W obszarze tulei nie może być wykonane połączenie na przewodzie. Dla kompen-

sacji wydłużeń termicznych przewodów  ciepłej wody  i cyrkulacji stosować kompensa-

tory ( wydłużki ) U-kształtowe, które należy montować na poziomach zgodnie z wytycz-

nymi dokumentacji projektowej.   

Na instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji należy stosować zawory kulowe przelo-

towe o połączeniach gwintowanych, rozłącznych (śrubunek mosiężny, lub zawór ze śru-

bunkiem ). W instalacji cyrkulacji ciepłej wody stosować zawory podpionowe regulacyj-

ne z wkładką termiczną o zakresie temperatur 50
0
-60

0
C z funkcją przegrzewu do 70

0
C 

zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. 

Instalacje zw, cw i cyrkulacji włączyć poprzez wcinkę ( trójnik z odgałęzieniem ) i zawór 

odcinający w sieć międzyblokową z rur stalowych ocynkowanych na skrzyżowaniu kory-

tarzy technicznych  w piwnicy.  W instalacji cyrkulacji ciepłej wody pozostawić istnieją-

cą pompę cyrkulacyjną. 

Tam gdzie W opracowaniu uwzględniono montaż dodatkowych  przyborów i armatury 

sanitarnej ( montaż dwóch umywalek i bidetu) wynikający z aktualnych potrzeb. 
  

Na instalacji zw i cw przy istniejących przyborach sanitarnych zamontować uprzednio 

zdemontowaną armaturę. Dla dodatkowych przyborów i urządzeń sanitarnych (dwie 

umywalki i bidet ) montować projektowane przybory (baterie ścienne umywalkowe i    

baterię bidetową ) zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej.  
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Odbiorom  robót – miedzy operacyjnym  i częściowym - instalacji wodociągowej winny 

podlegać : 

- przebieg tras instalacji wody zimnej , ciepłej oraz zgodność zastosowania właściwych 

materiałów i ich połączenia, 

- prawidłowość  rozstawienia i montażu elementów kompensacji wydłużeń, wykonania 

podparć , uchwytów i punktów stałych, 

- próba szczelności instalacji  t.j.  poddanie instalacji  ciśnieniu wodnemu 0,9 MPa w cza-

sie 60 min., 

- sposób prowadzenia przewodów i ich izolacja, 

- prawidłowość zabudowy armatury odcinającej i regulacyjnej,  

- stan powierzchni i czystości przewodów,  

- wykonanie  i stan izolacji termicznej przewodów. 

 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

Odbiór końcowy robót zgodnie z rozdziałem V. 

 

 Roboty budowlane towarzyszące. 

Wraz z wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją wystąpią roboty towarzy-

szące, obejmujące: 

- wyprawienie bruzd i przejść przez ściany i stropy po robotach instalacyjnych, 

- przywrócenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 

- drobne roboty malarskie, 

- wymiana sufitu podwieszonego – zgodnie z zakresem w dokumentacji technicznej, 

- oraz wymiana lamp elektrycznych i podłączenie elektryczne pompy cyrkulacyjnej 

 

6. W ramach prowadzonych robót sanitarnych Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne 

zgody, opinie i uzgodnienia z instytucji nadzorujących w/w roboty. 

    Wykonawca winien wykonać i przedstawić celem uzgodnienia z Inwestorem   

HARMONOGRAM  ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI  SA-

NITARNYCH. 
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7. Cena za roboty sanitarne musi obejmować wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumen-

tów  podanych w pkt. 6  

8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Należy zwrócić szczególną uwagę na nie ingerowanie w obszar  poza pasem realizacji insta-

lacji wodociągowej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem , niewłaściwym prowadzeniem robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej , to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną  własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed po-

wstaniem uszkodzenia. 

9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących obciążeń osi pojazdów podczas tran-

sportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on 

niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponad normatywnych 

obciążeniu  osi i w będzie powiadamiał o fakcie konieczności  ich użycia. Uzyskanie 

zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg ,które mogą 

być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-

dowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt.  

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Roboty sanitarne musza zapewnić zgodność realizacji projektu z obowiązującymi  przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pra-

cownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie odpowiadającym odpowiednim wymaganiom sanitarnym. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robo-

tach oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje sie , że wszelkie koszty zwią-

zane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie wykonania zadania. 

11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Roboty sanitarne i branżowe towarzyszące należy prowadzić za pośrednictwem wykwalifi-

kowanych pracowników pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane adekwat-
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ne do wykonywanej branży oraz prawo do wykonywania zawodu potwierdzone stosownym 

zaświadczeniem izby budownictwa. 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ma obowiązek stosować sie do wszystkich norm prawa i innych przepisów zwią-

zanych z prowadzona działalnością. 

II. MATERIAŁY 

1. ZRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW: 

   Zaprojektowane materiały muszą być zamontowane podczas realizacji zadania. 

Wszelkie odstępstwa i propozycje dotyczące zmian materiałów winny być uzgodnione z Projek-

tantem i Zamawiającym. Koszty zmian obciążają Wykonawcę robót sanitarnych. 

Zamontowane materiały musza posiadać atesty i certyfikaty stanowiące integralna część realiza-

cji zadania. 

Komplet atestów i certyfikatów dotyczących wszystkich zamontowanych materiałów będzie 

jedną z podstaw do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego robót sanitarnych. 

III TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT SANITARNYCH 

Musi być zgodna z : 

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instala-

cje sanitarne i przemysłowe, 

• dokumentacjami techniczno – ruchowymi  podawanymi  przez Dostawców materiałów i  urzą-

dzeń, 

IV WYKONANIE ROBÓT SANITARNYCH 

Zgodnie z opracowanym Projektem Wykonawczym. 

Zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę  Harmonogramem Robót. 

V ODBIÓR KONCOWY 

ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBÓT: 

• kompletne wykonanie zakresu rzeczowego objętego umową, 

• przedstawienie kompletu dokumentów odbiorowych potwierdzonych przez Inspektora  

  Nadzoru, 
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• brak zobowiązań wobec ew. podwykonawców robót, 

• podpisany przez inwestora zastępczego - inspektora nadzoru protokół odbioru końcowego, 

• akceptacja protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO: 

Protokół odbioru końcowego wyszczególniający cały zakres rzeczowy robót sanitarnych wyko-

nany przez Wykonawcę, zgodny z umową. 

ODBIÓR POGWARANCYJNY: 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie umowy przez Zamawiającego. 

VI. PODSTAWA PŁATNOSCI 

USTALENIA OGÓLNE: 

Płatność nastąpi po całkowicie wolnym od wad wykonaniu robót sanitarnych całego zakresu  

remontu wewnętrznej instalacji wodnej w bloku B szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ( 

i ewentualnym udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty swoim podwykonawcom w przy-

padku zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawców). 

Płatność końcowa nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót sanitarnych przez 

Zamawiającego na podstawie protokółu odbioru końcowego podpisanego przez inwestora za-

stępczego - inspektora nadzoru  ( i ewentualnie dokumentów potwierdzających uregulowanie 

należności przez Wykonawcę  na rzecz swoich podwykonawców)  i wystawieniu na podstawie 

dokumentów j.w. faktury końcowej. 

 

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE: 

Zgodne z treścią projektu umowy który stanowi integralną część SIWZ. 


