
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA: 
Modernizacja pomieszczenia socjalno-gospodarczego 

Ośrodek Kultury im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie ul. Mikołaja Reja 1 

 

 
ST/S                                                               ROBOTY INSTALACYJNE                                                                 1 / 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST/S                      ROBOTY INSTALACYJNE  
 
 
 
 

Kody i nazwy: 
Grupy robót                         
 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji 

 
 
 

Klasy robót:                         
                                                       
                                                      45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 
 
Kategorie robót: 
 

45321000-3   Izolacja cieplna 
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45331210-1  Instalacje wentylacji 
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1.  WSTĘP 

 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
modernizacją pomieszczenia socjalno-gospodarczego w Ośrodku Kultury im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie ul. 
Mikołaja Reja1. 
 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
robót rozbiórkowych:  

− drobne przekucia otworów ściennych w ścianach z cegieł, 
 

oraz robót montażowych: 

- montaż instalacji wodociągowej 

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 

- montaż rozdrabniacza pompującego 

- montaż wentylatora łazienkowego. 

 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

  45331210-1 Instalowanie wentylacji 

  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 
 

2.  MATERIAŁY 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodności wydane przez producenta. 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w ST wymagania ogólne. Zastosowane w projekcie określenie 
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia przez podanie wytycznych branżowych i określenie kosztów w celu ich zabezpieczenia przez Inwe-
stora na etapie projektowania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, 
że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej.  
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów i urządzeń równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. Należy sprawdzić projekty bran-
żowe czy nie zachodzi konieczność ich przeprojektowania dla ewentualnie proponowanych urządzeń i materiałów 
równoważnych. Zmian we wszystkich projektach dokonuje Wykonawca na własną odpowiedzialność i koszt. 
 

2.1. Materiały stosowane do wykonywania instalacji wodociągowej. 

• rury do instalacji wodociągowej ze stali nierdzewnej, kształtki, łączniki i przejściówki do ww rur, 

• bateria umywalkowa,  

• armatura odcinająca, 

• zawór bezpieczeństwa, 

• izolacja cieplna z pianki PE, PU, 

• elementy mocujące, obejmy, podwieszenia. 
 

2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej. 

• rury kanalizacyjne z PP o średnicy 40 mm, 

• rury ciśnieniowe z PE średnicy 40 mm, 

• kształtki wraz z uszczelkami do ww rur, 

• rozdrabniacz pompujący typu 2 SPLIT. 
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2.3. Materiały stosowane do wykonania instalacji wentylacyjnej. 

• wentylator łazienkowy, 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót i były dostępne do kontroli. 

 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów, przeci-
naków. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji Wykonawcy, pod warunkiem za-
chowania przyjętej technologii. 
Montaż instalacji wykonywać za pomocą narzędzi ręcznych.  
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących 
przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. Dostawa materiałów odbywać się będzie samo-
chodami dostawczymi. Materiały, przybory sanitarne i urządzenia transportować w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniom, zachowując wymagania producenta. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania przebić, bruzd, otworów w stropach i ścianach podano w Ogólnej ST. 

 
5.1. Instalacja wodno - kanalizacyjna (kod CPV 45332000-3) 
5.1.1. Instalacja wodociągowa (kod CPV 45332200-5) 
Zakres wykonania instalacji: 
- montaż instalacji wody i podejścia do projektowanej umywalki, 
- montaż podejścia do spłuczki ustępowej, 
- montaż pojemnościowego podgrzewacza wody wraz z podejściami. 
Projektowane przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach i po ścianach wewnętrznych. Przewody instalacji 
wody prowadzone w ścianach mają być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi prze-
gród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na podstawie tej doku-
mentacji można je było łatwo zlokalizować. 
Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

• minimalne odległości przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 
Podejścia wody zimnej i ciepłej mocować przy punktach poboru wody. W armaturze czerpalnej przewód ciepłej 
wody powinien być podłączony z lewej strony.  
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub z aprobatą techniczną. 
Rurociągi, z których wykonane zostaną instalacje wodociągowe spełniać muszą wymogi niżej wymienionych norm: 
 

1. 6
. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. 

Ciśnienia i temperatury. 

2. 7
. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

3. 9
. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. 

Ogólne wymagania i badania. 

 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur stalowych nierdzewnych o połączeniach zaciskowych. 
 
CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW 
Instalację należy przepłukać i oczyścić wodą surową, aż woda będzie czysta. Całość instalacji wodnej należy pod-
dać dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów. Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po 
czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Jakość wody pobieranej z punktu poboru wody zimnej lub cieplej po-
winna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia.  
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- Izolacja rurociągów. 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Minimalna grubość izolacji cieplnej dla rur wo-
dociągowej (materiał 0,035 W/(m x K): 10,0 mm. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przepro-
wadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót proto-
kołem odbioru. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
Jako materiał izolacyjny przewodów wody zimnej i ciepłej należy stosować otulinę z PE lub PP. Połączenia po-
przeczne łączyć taśmą samoprzylepną.  
 
5.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej (kod CPV  45332300-6) 
Przewidzieć wykonanie instalacji: 
- wykonanie nowej instalacji podejścia odpływowego dla umywalki, 
- podejście odpływowe do miski ustępowej – podłączenie bezpośrednio do podejścia rozdrabniacza pompującego. 
Instalację kanalizacyjną wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ście-
ków. Spadki podejść mają wynosić minimum 2,0%.  
 
Rury i kształtki z PCV spełniać muszą wymagania norm : 

• PN-80/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-81/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
W projekcie zastosowano przybory sanitarne wg opracowania architektury, przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych. 
Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną i sprawdza się 
czy użyte materiały są zgodne z normami. 
Instalację wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12, 
wg wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
 
5.1.3 Instalacja wentylacji (kod CPV  45331210-1) 
Wentylację wspomagającą wywiewną w pom. w.c. stanowi wentylator łazienkowy załączany z oświetlenia. Dopro-
wadzenie powietrza do pomieszczeń przewidziano pośrednio poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.  
 
Montaż urządzenia. 
Podczas montażu wentylatora osiowego należy zapewnić: 
właściwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaż urządzenia, 
zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urządzenia. 
 
Wentylator wyciągowy ma być sterowany:  
- załączanie z instalacji oświetlenia, z czasowym opóźnieniem wyłączenia, 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objętych projektem są: 
m - dla instalacji rurowych 
sztuki - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, wyposażenie instalacji 
kpl - dla wyposażenia tzw. montażu  
kpl - dla prób działania, uruchomień 
 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w „PRZEDMIARZE ROBÓT”, który stanowi od-
rębne opracowanie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi instalacji rurowej podlegają próby ciśnieniowe instalacji, 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykony-
wania robót 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, użycia 
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właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z wymaganiami określonymi S.T. 
Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• protokoły wszystkich odbiorów częściowych 

• protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie ze S.T. 

• świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i od-
stępstw od dokumentacji technicznej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

• protokoły z przeprowadzonych prób i badań 
 
8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a wyłonionym w trakcie 
przetargu wykonawcą. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogólne i w treści mniejszej specyfikacji  
Podstawowa lista norm, dotyczących zakresu mniejszej specyfikacji 

• PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obo-
wiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

9.1. Inne dokumenty i rozporządzenia 
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które 
nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. 

 
9.2. UWAGA:  
   wszelkie roboty należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym opracowaniu.  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 

elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania 
instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  

Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w punktach wykonywanych 
przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją 
projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami elek-
trycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branżami 
Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony kosztami de-
montażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora,  
definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W 

związku z tym wykonane instalacje musza zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 
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Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instala-
cji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzy-
skać jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w części opiso-
wej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w opisie winny być traktowane jakby 
były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed złożeniem 
oferty powinien wyjaśnić z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania ja-
kichkolwiek zmian lub odstępstw. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać sto-
sowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz 
posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepi-
sów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac 
Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty: 

• projekt budowlany instalacji  

• Specyfikacja Techniczna  

• Obowiązujące normy i warunki techniczne. 
 
11. UWAGI KOŃCOWE 
 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem budowlanym  instalacji oraz z 
przedmiarem robót. 
 

Data opracowania 
 kwiecień 2020 r. 


