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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie remontu instalacji 
wodociągowej w zakresie montażu wodomierzy wraz z zaworami 
antyskażeniowymi dla wody zimnej i wody ciepłej w budynkach Szpitala 
Neuropsychiatrycznego SPZOZ Przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Specyfikacja ma zastosowanie przy montażu wodomierzy wraz z zaworami 
antyskażeniowymi  w budynkach i w komorach ciepłowniczych należących do 
Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ Przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie. 

1.4. Podstawowe okre ślenia 

Definicje i określenia zgodnie z  PN-92/B-01706/Az1:1999, „Zabezpieczenie 
wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” zeszyt 1 wydanie COBRTI INSTAL, 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych” 
zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL, „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót sieci wodociągowych” zeszyt 3 wydanie COBRTI INSTAL. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

43300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt instalacji. 

Dokumentacja techniczne dostarczona przez Inwestora, przed jej 
przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w 
szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 
rozwiązań konstrukcyjnych. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, 
powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany 
tok wykonawstwa. Decyzja o zmianach, wprowadzonych w czasie 
wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora 
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nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za 
konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszystkie zmieny i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być 
uzgodnione z autorem projektu. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone 
do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

2.2. Wodomierze wraz z zaworami antyska żeniowymi 

Dobrano następujące zestawy wodomierzowe: 

Lp. Zestaw wodomierzowy wody zimnej  Sztuk 

1. Wodomierz WS15 DN50 (kołnierzowy) 
Zawór antyskażeniowy EA453 DN50 (kołnierzowy) 
Filtr siatkowy (kołnierzowy) DN50 

 

3 szt. 

2. Wodomierz WS10 DN40  
Zawór antyskażeniowy EA251 DN40 
Filtr siatkowy DN40 (gwintowany) 

 

4szt. 

3. Wodomierz WS3,5 DN25  
Zawór antyskażeniowy EA251 DN25 
Filtr siatkowy DN25 (gwintowany) 

 

1szt. 

4. Wodomierz WS6,0 DN32  
Zawór antyskażeniowy EA251 DN32 
Filtr siatkowy DN32 (gwintowany) 

 

3szt. 

5. Wodomierz WS2,5 DN20  
Zawór antyskażeniowy EA251 DN20 
Filtr siatkowy DN20 

 

2szt. 

6. Wodomierz JS2,5 DN15  
Zawór antyskażeniowy EA251 DN15 
Filtr siatkowy DN15 

 

1szt. 

 RAZEM 14szt. 
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Lp. Zestaw wodomierzowy wody ciepłej Sztuk 

1. Wodomierz WS15 DN50 (kołnierzowy) 
Zawór antyskażeniowy EA453 DN50 (kołnierzowy) 
Filtr siatkowy (kołnierzowy) DN50 

 

1 szt. 

2. Wodomierz WS10 DN40  
Zawór antyskażeniowy EA251 DN40 
Filtr siatkowy DN40 (gwintowany) 

 

2szt. 

3. Wodomierz WS3,5 DN25  
Zawór antyskażeniowy EA251 DN25 
Filtr siatkowy DN25 (gwintowany) 

 

3szt. 

4. Wodomierz WS6,0 DN32  
Zawór antyskażeniowy EA251 DN32 
Filtr siatkowy DN32 (gwintowany) 

 

4szt. 

5. Wodomierz JS1,0 DN15  
Zawór antyskażeniowy EA251 DN15 
Filtr siatkowy DN15 

 

1szt. 

 RAZEM 11szt. 

 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego i BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, 
wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Materiały należy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą 
być zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót oraz roboty 
demonta żowe 

Podczas robót należy przestrzegać przepisów BHP zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

Montaż instalacji należy powierzyć wykwalifikowanym instalatorom. 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01706/Az1:1999, 
„Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” zeszyt 1 wydanie 
COBRTI INSTAL, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji 
wodociągowych” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL, „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych” zeszyt 3 wydanie COBRTI 
INSTAL. 

5.2. Monta ż wodomierzy, zaworów antyska żeniowych i armatury 

- montaż wodomierzy w budynkach w piwnicy, lub na parterze w wydzielonym 
pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz 
dostępem osób niepowołanych;  

- montaż w studzience poza budynkiem, jeżeli budynek nie jest podpiwniczony 
lub nie ma innej możliwości montażu zestawu wodomierzowego; 

- wodomierz należy lokalizować na ścianie, na wysokości min. 0,3m nad 
podłogą; 

- wodomierz powinien być tak wbudowany, aby jego liczydło znajdowało się na 
poziomie nie wyższym niż 1,8m nad podłogą; 

- w celu eliminacji zaburzeń przepływu wywołanych przez zasuwy, kolana itp. 
dla wodomierzy skrzydełkowych  należy przed i za wodomierzem stosować 
proste odcinki przewodu wodociągowego. Ich długość musi być zgodna z 
aktualnymi zaleceniami producenta zastosowanego typu wodomierza;  

 - w celu eliminacji zaburzeń przepływu wywołanych przez zasuwy, kolana itp. 
dla wodomierzy śrubowych i sprzężonych należy przed i za wodomierzem 
stosować proste odcinki przewodu wodociągowego. Odcinek prosty przed 
wodomierzem powinien wynosić l1min = 3DN, a za wodomierzem l2min = 2DN; 

- przed zestawem wodomierzowym sprzężonym należy umieszczać filtr; 

- dla zestawów wodomierzowych o połączeniach kołnierzowych należy 
stosować podpory lub wsporniki; 
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- bezpośrednio za każdym zestawem wodomierzowym od strony instalacji 
wewnętrznej należy  montować zespół zabezpieczający przed wtórnym 
zanieczyszczeniem wody; 

- w celach eksploatacyjnych za zaworem antyskażeniowym należy 
zamontować zawór odcinający;  

6. Kontrola jako ści robót 

Próby instalacji przeprowadzić zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót instalacji wodociągowych” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar wykonywanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 

- długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi, 

- do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i 
łączników, 

- do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i 
urządzeń, 

- zwężki wlicza się do rurociągów o większych średnicach, 

- całkowita długość rurociągów przy próbach instalacji stanowi suma długości 
przewodów zasilających i powrotnych. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest: 

m – dla montażu rur i prób szczelności na zimno 

szt. – dla armatury, urządzeń i prób na gorąco 

m2 – dla robót malarskich i izolacji termicznej 

  

8. Odbiór robót 

Odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
instalacji wodociągowych” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL. 
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9. Podstawa płatno ści 

Podstawę i warunki płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu. 

 

10. Wykaz przepisów 

-  Normy według wykazu zawartego w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót instalacji wodociągowych” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL. 

-  Normy według wykazu zawartego w „Zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem” zeszyt 1 wydanie COBRTI INSTAL,  

-  Normy według wykazu zawartego w „Warunkach technicznych  wykonania i 
odbioru robót sieci wodociągowych” zeszyt 3 wydanie COBRTI INSTAL. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z późniejszymi zmianami).  

 

 

 

 

 


