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1.0. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru hydrauliki i robót sanitarnych, które zostan� wykonane w ramach 

remontu w pomieszczeniach katedr  w budynku  WETiI PG. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Klasyfikacja robót wg CPV  45332200-5 Hydraulika i roboty sanitarne. 

1.3. Zakres robót obj�tych do wykonania 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� prowadzenia robót instalacyjnych 

wewn�trznych zwi�zanych z monta�em baterii i umywalek oraz przeło�eniem 

umywalki i baterii w inne miejsce, wykonanie podej�cia dopływowego i odpływowego 

z rur stalowych , PP,PCV, wymianie zaworów przy grzejnikach na zawory 

termostatyczne. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Rury - przewody doprowadzaj�ce wod� i  odprowadzaj�ce �cieki do istniej�cego 

pionu. 

1.4.2. Armatura - zawory odcinaj�ce, regulacji ci�nienia i przepływu itp. stanowi�ce 

wyposa�enie ruroci�gów , baterie, umywalki, syfony 

 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW I MATERIAŁÓW. 

Wymagane przez zamawiaj�cego wła�ciwo�ci i parametry techniczne materiałów i 

wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały 

okre�lone w projekcie. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiału i wyrobu 

pod warunkiem, �e posiadaj� co najmniej wymagane wła�ciwo�ci i parametry, s� 

dopuszczone do stosowania w budownictwie, gwarantuj� poprawno�� wykonania robót 

budowlanych i cało�ci przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy wykonawca nie 

udokumentuje poprawno�ci wyboru materiału lub wyrobu zamawiaj�cy ma prawo 

odmówi� odbioru elementu robót lub ich cało�ci. Udokumentowanie nast�puje na 

podstawie wła�ciwych dokumentów odniesienia. 

3.0. SPRZ�T 
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Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt.3. 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST – A – 00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt.4  

Wykonawca obowi�zany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i 

składowania materiałów i wyrobów zgodnych z wymaganiami i wytycznymi 

wybranego producenta lub dostawcy. Obowi�zkiem wykonawcy jest kontrola jako�ci 

materiału lub wyrobu. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialno�� za jako�� i 

prawidłowy stan wbudowanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w 

okresie gwarancji umownej. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotycz�ce prowadzenia Robót podano w ST – A – 00.00.  

„Wymagania ogólne" pkt.5 

Obj�te przedmiotem zamówienia roboty nale�� do grupy typowych, standardowych 

prac budowlanych instalacyjnych. Roboty nale�y wykonywa� zgodnie z tzw. „sztuk� 

budowlan�”. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawc� musz� by� 

stosowane zgodnie z wytycznymi, instrukcjami i dokumentami producenta. 

6.0.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt6 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne". Pkt. 7 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt 8 Badania nale�y przeprowadzi� w sposób okre�lony w pkt 6 W przypadku 

stwierdzenia odchyle	 lub nieprawidłowo�ci. Inspektor nadzoru ustala zakres robót 

poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

9.0. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 
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ogólne". Zasady rozliczenia i płatno�ci za wykonane roboty b�d� okre�lone w umowie 

pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc�. 

10.0. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Karta techniczna materiału wydana przez producenta.  

Aprobata techniczna zastosowanego materiału. 


