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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.a Nazwa robót
Specyfikacja dotyczy zadania budowlanego prowadzonego pod nazwą „Dostosowanie lokalu pod
potrzeby FUP Ostrowiec Św. 1 w Bodzechowie”
1.b Przedmiot i zakres robót
Opracowanie zawiera zasady wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji: wod.-kan., c.o.
i wentylacji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pod potrzeby Urzędu Pocztowego
w Bodzechowie.
1.c. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Podczas robót instalacyjnych prace towarzyszące nie występują.
1.d Informacja o terenie budowy
Roboty budowlane odbywać się będą na terenie posesji Inwestora. Roboty nie naruszają interesów
osób trzecich. Teren nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
przewiduje się w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.
1.e Nazwy i kody robót budowlanych
45331200-8
45332000-3
45331100-7

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalowanie centralnego ogrzewania

1.f Podstawowe określenia
Terminologia: przyjęto zgodnie, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz II Instalacje sanitarne" oraz „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 1, 5, 6, 7”.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Ogólne wymagania dla materiałów
Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.2. Instalacje użytkowej zimnej i ciepłej.
Elektryczny zbiornikowy ogrzewacz wody bezciśnieniowy nadumywalkowy o pojemności
5 dm3 (wraz z baterią trójdrożną) np. firmy BIAWAR lub równoważny.
Rury stalowe ocynkowane ze szwem o połączeniach gwintowanych.
Izolacja termiczna otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex lub równoważnymi,
grubości 4mm (pod tynkiem) i 9 mm na ścianie dla wody zimnej.
Armatura czerpalna.
baterie trójdrożne do ogrzewaczy elektrycznych zbiornikowych,
Zawory odcinające, zawór przyłączeniowy miski ustępowej (chrom polerowany) - PN10.
2.3 Instalacja kanalizacyjna
Umywalki montowane bezpośrednio na ścianach z półpostumentem, prod. Koło lub równoważne,
Rury i kształtki PVC kielichowe w systemie kanalizacji prod. WAWIN lub równoważne.
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Miski ustępowe typu kompakt, prod. Koło lub równoważne.
Wpusty podłogowe PVC φ50 mm z ramką ze stali nierdzewnej.
2.4 Instalacja wentylacyjna
− W pomieszczeniu sanitariatu wentylator ścienny (wydatek powietrza 150 m3/h) załączany
poprzez wyłącznik światła. Wentylator firmy DOSPEL lub równoważny.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
W pracach wykonawczych należy korzystać ze sprzętu i maszyn w dobrym stanie technicznym, nie
powodującym zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Sprzęt należy wykorzystywać zgodnie
z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
Ilość i rodzaj użytego sprzętu ma gwarantować wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Transport materiałów ma odbywać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i przepisami BHP. Rodzaj i ilość użytych środków transportu ma gwarantować wykonanie robót w terminie określonym w
umowie.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. Wszelkie uzasadnione
zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru. W przypadku koniecznym zmiany muszą być potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej zatwierdzonych w dokumentacji
rozwiązań, oraz powodować obniżenia trwałości eksploatacyjnej.
Montaż instalacji powierzyć wykwalifikowanym instalatorom.
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla
pozostałych branż.
5.1 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:
Prace związane z instalacją wodociągową polegać będą na:
− Demontażu istniejących przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej,
− Montażu nowego orurowania wod-kan,
− Montażu przyborów sanitarnych (umywalka, miska ustępowa) w pomieszczeniu sanitariatu,
− Montażu ogrzewacza elektrycznego pojemnościowego,
− Wymianie wpustu kanalizacyjnego podłogowego w pomieszczeniu sanitariatu.
5.2

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zakresem robót remontowych objęty jest:
− demontaż istniejących grzejników (w celu umożliwienia wykonania wymalowań) oraz ich
ponowny montaż,
5.3 Instalacja wentylacyjna.
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W ramach przedmiotowych robót należy zamontować wentylator wspomagający wymianę
powietrza w pomieszczeniu WC.
6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż terminie określonym w umowie. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według wzorów przez niego zaaprobowanych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru
Obmiar robót sporządza w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu
-długość rurociągów mierzy się wzdłuż osi
-do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe
-m-dla montażu rur i prób
-szt-dla urządzeń, armatury i kształtek
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora na zasadach określonych w umowie o roboty budowlane.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Roboty towarzyszące i tymczasowe nie występują
10. WYKAZ PRZEPISÓW
10.1. Normy
PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700.01
PN-81/B-10700.02

PN-B-02421:2000
PN-B-02424:1999
PN-B-02865:1997
+ Ap1:1999
PN-B-73002:1996

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
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PN-EN 215:2002
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999
Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN442-3:2001
Grzejniki. Ocena zgodności
PN-EN 1057:1999
Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur
miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego
i
twardego
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z
końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych
PN-ISO 7-1:1995
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228:1995
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-90/B-01430
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
wodnych.
PN-91/B-02420
Ogrzewnictwo.
Odpowietrzenie
instalacji
ogrzewań
Wymagania.
PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-04607:1993
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody
PN-90/M-75003
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-01411:1999
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03434:1999
Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1996
Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-76001
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania
PN-ISO-5221:1994
Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem
PN-78/B-10440
Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
10.1. Inne dokumenty
1) “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”. Zeszyt 6.wydanie
COBRTI INSTAL – 05.2003r.
2) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK,
Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.
4) “Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt nr 10.
5) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. - Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016).
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz.
270) z późniejszymi zmianami
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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8) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
9) Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r.
10) Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń.
11) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych cz II Instalacje sanitarne".
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