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 Specyfikacja techniczna i rzeczowy zakres robót 

  

1 Określenie przedmiotu zamówienia        

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: Wymiana pionów Z.W, C.W, C.C.W 
oraz kanalizacyjnego w zabudowanym szachcie oraz instalacji poziomej w piwnicy bloku: 

 

 Bl. 32 ul. 11 Listopada 27 

 Bl. 50 ul. 11 Listopada 65 

 Bl. 114 ul. Motylowa 3 

 Bl. 115 ul. Motylowa 5 

 Bl. 124 ul. Zgierska 240 
            

2. Opis przedmiotu zamówienia  
Opracowanie projektu zamówienia(schematy ,rozwinięcia)wymienianych instalacji pionów   
i poziomów wodnych (osobno pion, osobno poziom) pionów kanalizacji sanitarnej w  nawiązaniu do 
istniejącej instalacji w budynku i starego projektu WOD-KAN.    

 Demontażu starych pionów wodnych stalowych i montażu pionów wodnych w 
technologii rur polipropylenowych zgrzewanych. Przy ciepłej wodzie i cyrkulacji  
zastosować rury z wkładką stabilizacyjną aluminiową. Dopuszczalne systemy to  
KAN- THERM, ASPOL    

 Piony kanalizacji sanitarnej wymienić na rury PCV. Odpowietrzenia pionów należy 
podłączyć do istniejących  już w dachu odpowietrzników. Piony wymienić do rur 
żeliwnych przy posadzce w piwnicy ,zamontować rewizje. 

 Przy pracach kanalizacyjnych uwzględnić wymianę trójników, kolan i odpływów 
kanalizacyjnych Ø 50 do zlewozmywaków i łazienek w lokalach mieszkalnych i 
użytkowych. 

 Nowe poziomy umiejscowić w korytarzach tak aby był dostęp do zaworów 
odcinających pion. Na rurach ZW, CW, C.CW zastosować izolację piankową.       

 Płukanie instalacji  i próby szczelności i przełożenie wodomierzy. 

 Badania laboratoryjne jakości wody w pionie wody zimnej.   

 Zabezpieczenie antykorozyjne ( malowanie ) i zaizolowanie izolacją piankową 
istniejącego w szachcie instalacyjnym pionów centralnego ogrzewania zgodnie z 
normą. 

 Roboty towarzyszące ogólnobudowlane obejmujące wykucie dostępu  
do szachtu i rurarzy w mieszkaniach od strony kuchni w zakresie koniecznym do 
realizacji zamówienia, a po wykonaniu prac instalacyjnych przywrócenia ścian  
i posadzek do stanu pierwotnego (bez warstw wykończeniowych).  

 

3.Wymogi przy wykonawstwie  
        

 Czas wykonywania robót w poszczególnych lokalach należy zminimalizować. 
Wykonawca uzgodni ze Spółdzielnią szczegółowy harmonogram robót.  



 Przed wejściem do mieszkań Wykonawca dokona oględzin szachtu w lokalu, w 

którym mają być prowadzone prace oraz sporządzi dokumentacje fotograficzną. 

 W przypadku gdy mieszkaniec lokalu, w którym mają być prowadzone roboty 

budowlane nie wyraża zgody na wpuszczenie Wykonawcy do mieszkania w celu 

prowadzenia prac, Wykonawca sporządzi notatkę, z informacją, że nie wyraża on 

zgody na prowadzenie robót w jego lokalu. Notatkę podpisze Wykonawca i w miarę 

możliwości lokator.  

 Wykonawca oraz wszyscy przedstawiciele Wykonawcy, jego pracownicy oraz 

wszystkie osoby przebywające na terenie objętym przedmiotem umowy są 

zobowiązane do noszenia identyfikatorów zatwierdzonych przez Spółdzielnię.  

 Wykonawca nie przystąpi do prac hydraulicznych związanych z wymianą 

poszczególnych pionów, dopóki nie będzie miał odkrytego całego szachtu.  

 Wykonawca będzie ponosił pełną i bezpośrednią odpowiedzialność za szkody 
powstałe w lokalach mieszkalnych i w budynku :    
   

a) Wycieków z instalacji podczas prowadzenia prac i bezpośrednio po ich 
wykonaniu. 

b) Uszkodzeń osprzętu nie podlegającemu wymianie powstałym w wyniku 
prowadzonych robót   

c) Innych szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio w związku  
z wykonywanymi robotami.    

d) Szkody ,awarie ,usterki, uszkodzenia jak wyżej ,powinny być w trybie 
natychmiastowym  usuwane kosztem i staraniem wykonawcy.  

e) Zanieczyszczenia w mieszkaniach, z klatek schodowych korytarzy i chodników 
usuwać na bieżąco, jeżeli zachodzi taka konieczność to na korytarzach  
i klatkach schodowych resztki zanieczyszczeń usuwać na mokro. 

f)  W przypadku ewentualnego montażu/demontażu wodomierzy wszystkie 
ustalenia z firmą obsługującą wodomierze (ISTA) są po stronie Wykonawcy.
          

4.Zakres rzeczowy robót :        
a) Wymiana instalacji poziomej ZW, CW i cyrkulacji  według stanu faktycznego budynku 

(CW\ZW\ CYRKULACJA).             
b) Zamontowanie nowych zaworów odcinających z  półśrubunkiem, zawory 

zamontować  z dławicami.  
c) Na cyrkulacji zamontować zawory podpionowe Danfoss MTCV ( lub analogiczny). 

Zastosować przy nich zawory kulowe z możliwością odprowadzenia odpowietrzenia – 
2szt.    

d)  Wymiana pionów.       
e) Na wyjściach na mieszkania zamontować nowe zawory odcinające na ciepłej i zimnej 

wodzie z dławicami. 
f) Montaż zaworu zwrotnego przed wodomierzem ciepłej wody ( zawór zwrotny ½ cala 

mosiężny typu YORK z mosiężnym trzpieniem )      
g)  Demontażu i montażu wodomierzy lokalowych, zaplombowaniu z zanotowaniem 

stanu z datą i sporządzeniem protokołu . 
h) W piwnicach wymienić także rurarz do polewaczek  z zaworami według projektu. 

Zastosować zawory spustowe  do spuszczania wody na zimę. 
i)  Doprowadzić wodę do punktów czerpalnych pralni (Z.W + C.W). 
j)  Zastosować uchwyty na rury z tłumikiem drgań. Do uchwytów nie stosować dybli 

plastikowych tylko mosiężne. 
k) Przez przejścia w ścianach stosować gilzy przelotowe. 



l) Na instalacji stosować wymagane kompensacje oraz punkty stałe według wytycznych 
projektanta i producenta rur polipropylenowych.    

m) W miarę potrzeby wykonać (uzupełnić) mocowanie pionów gazowych.    
            
            
             


