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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana instalacji sanitarnych w pomieszczeniach (byłej stołówki) 
przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w 
budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 
położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24”. 
 
 
2. Zakres przedmiotu zamówienia: 
 
2.1. Instalacja wod-kan w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby 

pomieszczeń  szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) 
 
Zimna woda  
Istniejąca instalacja zimnej wody na potrzeby pomieszczeń byłej stołówki  została wykonana w 
roku 2003. Po dokonaniu odkrywek kanałów podposadzkowych oraz dokonaniu odkucia pionów 
stwierdzono, że instalacja kwalifikuje się  całkowicie do wymiany z uwagi na jej zły stan 
techniczny (przecieki, niesprawna armatura) i należy ją wymienić w trybie awaryjnym.  
Instalacja wykonana jest z rur polipropylenowych (PP) PN20.  
Przewiduje się całkowitą wymianę instalacji zimnej wody. Demontażowi podlegają rurociągi 
(piony, poziomy), podejścia do przyborów sanitarnych wraz z istniejącą armaturą.    
Przewody rozprowadzające istniejącą instalację rozmieszczone są w pomieszczeniach pod 
sufitami natomiast piony oraz podejścia instalacji do przyborów prowadzone są podtynkowo 
oraz w ściankach wykonanych z karton – gips.   
 
Na rysunku nr 1 przedstawiono rozprowadzenie istniejącej wody zimnej na potrzeby byłej 
stołówki (instalację oznaczono na rys. symbolem S1). 

 
Nową instalację należy rozprowadzić od punktu zasilającego w wodę zimną tj. z istniejącego 
rurociągu wykonanego z PP zlokalizowanego w pomieszczeniu hydroforni (punkt oznaczono na 
rys. nr 1 jako pkt W1). Instalację wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PN20, łączonych 
przez zgrzewanie. Montaż instalacji wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur i kształtek.   
Na zasilaniu w pomieszczeniu kuchni lub hydroforni należy zainstalować wodomierz zimnej 
wody. 
 
Przewody rozprowadzające układać pod sufitem, w istniejących kanałach podpodłogowych lub 
pod posadzką (przebieg trasy rurociągów oraz sposób wbudowania należy uzgodnić z 
Zamawiającym) piony oraz podejścia instalacji do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach 
murowanych oraz w istniejących ściankach wykonanych z karton – gips.  Instalację prowadzoną 
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pod posadzką należy ułożyć w karbowanych rurach osłonowych do instalacji sanitarnych (typu 
PESZEL). 
 
Po wykonaniu instalacji rurociągi należy przepłukać i wykonać próbę ciśnieniową. 

 
Na rysunek nr 3 przedstawiono rozmieszczenie przyborów sanitarnych oraz urządzeń dla których 
wymagane jest wykonanie podejść instalacji zimnej wody. Szczegółowe rozmieszczenie podejść 
do przyborów oraz urządzeń  należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Podejścia instalacji do przyborów należy zakończyć zaworami kulowymi (na potrzeby podejść do 
umywalek, zlewów -stosować estetyczne zawory kulowe kątowe, podejścia do armatury 
czerpalnej zakończyć estetycznymi kranami czerpalnymi ze złączką).  s 
 
 

 
Ciepła woda 
Istniejąca instalacja ciepłej wody na potrzeby byłej stołówki  została wykonana w roku 2003. Po 
dokonaniu odkrywek kanałów podposadzkowych oraz dokonaniu odkucia pionów stwierdzono, 
że instalacja kwalifikuje się  całkowicie do wymiany z uwagi na jej zły stan techniczny (przecieki, 
niesprawna armatura) i należy ją wymienić w trybie awaryjnym.  
Instalacja wykonana jest z rur polipropylenowych (PP) DN20. Przewiduje się całkowitą wymianę 
instalacji ciepłej wody. Demontażowi podlegają rurociągi (piony, poziomy), podejścia do 
przyborów sanitarnych wraz z istniejącą armaturą.  
Przewody rozprowadzające istniejącą instalację rozmieszczone są w pomieszczeniach pod 
sufitami natomiast piony oraz podejścia instalacji do przyborów prowadzone są podtynkowo 
oraz w ściankach wykonanych z karton – gips.   
 
Na rysunku nr 1 przedstawiono rozprowadzenie istniejącej ciepłej wody na potrzeby byłej 
stołówki. (instalację oznaczono na rys. symbolem S2) 

 
Nową instalację należy rozprowadzić od punktu zasilającego w wodę ciepłą tj. z istniejącego 
rurociągu wykonanego z PP zlokalizowanego w pomieszczeniu hydroforni (punkt oznaczono na 
rys. nr 1 jako pkt W1). Instalację wykonać z rur i kształtek polipropylenowych DN20 
stabilizowanych z wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie. Montaż instalacji wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta rur i kształtek.   
Na zasilaniu w pomieszczeniu hydroforni należy zainstalować wodomierz ciepłej wody. 
Przewody rozprowadzające układać pod sufitem, w istniejących kanałach podpodłogowych lub 
pod posadzką (przebieg trasy rurociągów oraz sposób wbudowania należy uzgodnić z 
Zamawiającym) piony oraz podejścia instalacji do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach 
murowanych oraz w istniejących ściankach wykonanych z karton – gips.  Instalację prowadzoną 
pod posadzką należy ułożyć w karbowanych rurach osłonowych do instalacji sanitarnych (typu 
PESZEL)    
Zastosowane materiały muszą umożliwić przeprowadzenie ciągłej lub okresowej dezynfekcji 
metodą chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej 
wyrobów. 
Po wykonaniu instalacji rurociągi należy przepłukać i wykonać próbę ciśnieniową. 
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Na rysunek nr 3 przedstawiono rozmieszczenie przyborów sanitarnych oraz urządzeń dla których 
wymagane jest wykonanie podejść instalacji ciepłej wody. Szczegółowe rozmieszczenie podejść 
do przyborów oraz urządzeń  należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Podejścia instalacji do przyborów należy zakończyć zaworami kulowymi (na potrzeby podejść do 
umywalek, zlewów -stosować estetyczne zawory kulowe kątowe, podejścia do armatury 
czerpalnej zakończyć estetycznymi kranami czerpalnymi ze złączką).   
 

 
Kanalizacja 
Istniejące piony, poziomy oraz podejścia kanalizacyjne do przyborów zlokalizowane w 
pomieszczeniach byłej stołówki  wykonane są z rur PCV oraz rur żeliwnych. 
Wymianie podlega wyeksploatowany pion kanalizacyjny żeliwny DN 110mm (oznaczony na rys. 
nr 1 jako pion PK3) wraz z podejściami do przyborów. Pion kanalizacyjny odbiera nieczystości z 
pomieszczenia WC zlokalizowanego na klatce schodowej oraz z pomieszczenia na poziomie 
parteru w którym zlokalizowana jest umywalka.  
Demontażowi podlegają w pomieszczeniach byłej stołówki istniejące podejścia kanalizacyjne DN 
50 mm do przyborów sanitarnych.  
Na rysunku nr 1 przedstawiono rozmieszczenie istniejących pionów kanalizacyjnych oraz podejść 
kanalizacyjnych do istniejących przyborów sanitarnych. 
 
Na rysunek nr 3 przedstawiono rozmieszczenie przyborów sanitarnych oraz urządzeń dla których 
wymagane jest wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych z rur PCV DN 50 mm dla misek 
ustępowych DN 110 mm. Szczegółowe rozmieszczenie podejść do przyborów oraz urządzeń  
należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonanie podejść dla urządzeń należy wykonać zgodnie              
z wymaganiami producenta urządzeń. 
Podejścia dla misek ustępowych należy zakończyć na wykonaniu stelaża  pod miskę ustępową w 
systemie podtynkowym wraz z dostawą i montażem miski ustępowej. 
Wpusty podłogowe kratek ściekowych należy zakończyć na obsadzeniu kratek ściekowych 
podłogowych z syfonem.  
W pomieszczeniu nr 14 – WC z natryskiem  
Poziomy kanalizacyjne rozprowadzać w istniejących kanałach podpodłogowych lub pod 
posadzką (przebieg trasy rurociągów oraz sposób wbudowania należy uzgodnić z 
Zamawiającym) podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach 
murowanych oraz w istniejących ściankach wykonanych z karton – gips.     

 
Przejścia nowych przewodów kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne wykonać w tulejach 
ochronnych. W miejscach kolizji odcinków kanalizacyjnych z elementami konstrukcyjnymi, 
wykonać obejście z wykorzystaniem kształtek kanalizacyjnych o odpowiednich kątach i średnicy. 
Piony i podejścia należy wykonać z rur PCV łączonych kielichowo. Poziomy kanalizacyjne pod 
posadzką należy wykonać z rur i kształtek kielichowych z PVC twardego klasy S łączonych na 
uszczelkę gumową. 
Na każdym pionie oraz na poziomach kanalizacyjnych w odległości co 15 m montować czyszczaki 
, celem umożliwienia przeczyszczenia instalacji . Dostęp do rewizji należy zapewnić poprzez 
wykonanie w ścianach szachtów instalacyjnych drzwiczek. 
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Przybory sanitarne 
Przybory sanitarne -elementy stałe wyposażenia łazienek wskazane w pomieszczeniach 
sanitariatów (WC- pom. nr 6,7,14 – oznaczone na rys. nr 3) podlegają montażowi. Należy 
zainstalować (rozmieszczenie oraz rodzaj i ilość przyborów wskazano na rys. nr 3): 
˗ umywalka porcelanowa biała  o szer. 50 cm, z otworem, z półpostumentem; 
˗ bateria umywalkowa chromowana (regulator ceramiczny, montaż jednootworowy, 

przyłącze elastyczne, automatyczny korek spustowy metalowy); 
˗ pisuar biały, doprowadzenie wody z góry, wyposażony w spłuczkę; 
˗ stelaż podtynkowy do muszli WC: spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu, spłukiwanie 

dwudzielne z przyciskiem;  
˗ miska WC podwieszana: bez kołnierzowa, rodzaj odpływu poziomy, sposób montażu na 

stelażu, miska wyposażona w deskę w kształcie zbliżonym do muszli, wężyk łączący z 
zaworem kątowym do przykręcenia; 

˗ brodzik do kabiny prysznicowej kwadratowy (80 cm x 80 cm), wykonany z akrylu 
sanitarnego; 

˗ bateria prysznicowa chromowana: 1 – uchwytowa, ze słuchawką i wężem. 
Powyższe przybory sanitarne dostarczone przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane 
przed montażem przez Zamawiającego. 

 
2.2. Pozostałe instalacje zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji zlokalizowane w pomieszczeniach 

byłej stołówki nieujęte w pkt 2.1. 
 

1) W pomieszczeniu nr 1 -studio – pracownia kulinarna zlokalizowane są piony (oznaczone na 
rysunku nr 1 jako P1) oraz poziomy (oznaczone na rysunku nr jako P2) nw. instalacji: 
- zimna woda, śr. zew. rury 60 mm, 
- ciepła woda, śr. zew. rury 48 mm, 
- cyrkulacja, śr. zew. rury26 mm.  
Przedmiotowa instalacja zasila w wodę zimną i ciepłą budynek „D”. 
 
Piony i poziomy zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji wykonane są ze stali i znajdują się bardzo 
złym stanie. Korozja rur spowodowała liczne przecieki, co kwalifikuje instalację do całkowitej 
wymiany.   
Piony instalacji zabudowane są płytami k-g w których wykonana jest rewizja. Stalowe piony nad 
stropem pomieszczenia wpięte zostały do istniejących poziomów, które  wykonane są z rur PP. 
Poziomy instalacji całkowicie wykonane ze stali ułożone są w istniejącym kanale 
podpodłogowym oznaczonym na rys. symbolem K1, gdzie następnie przechodzą do łącznika 
przełazowego podziemnego. 
Wymianie podlega poziom i pion: zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji od zaworów kulowych 
zlokalizowanych w łączniku przełazowym podziemnym do trójników zlokalizowanych nad 
stropem w pom. nr 1- pracowni kulinarnej łączących piony stalowe zimnej wody, ciepłej wody i 
cyrkulacji z poziomami rur wykonanych z rur PP. 
 
Rury zimnej wody wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PN50, łączonych przez 
zgrzewanie.  
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Rury ciepłej wody wykonać z rur i kształtek polipropylenowych DN40 stabilizowanych z wkładką 
aluminiową, łączonych przez zgrzewanie. 
Rury cyrkulacji wykonać z rur i kształtek polipropylenowych DN20 stabilizowanych z wkładką 
aluminiową, łączonych przez zgrzewanie.  
Przewody wody ciepłej, cyrkulacji zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z 
zaleceniami producenta rur. 
Przewody wody zimnej zainstalowane w łączniku przełazowym podziemnym zaizolować 
otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.  
Montaż instalacji wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur i kształtek.  
Po wykonaniu instalacji rurociągi należy przepłukać i wykonać próbę ciśnieniową. 
 
Długość instalacji (piony i poziomy) przewidziana do wymiany: 
- zimna woda, rura o śr. zew. 60 mm, łączna długość do wymiany 16,75 m; 
- ciepła woda, rura o śr. zew. 48 mm, łączna długość do wymiany 19,95 m; 
- cyrkulacja, rura o śr. zew. 26 mm, łączna długość do wymiany 19,95 m. 
 

2) W pomieszczeniach byłej stołówki zlokalizowane są kanały podpodłogowe oznaczone na rysunku 
nr 1 jako: K1, K2, K3, K4, K5, K6 w których zlokalizowane są rury stalowe wody zimnej i ciepłej 
obecnie wyłączone z eksploatacji.  W związku z prowadzonymi pracami w zakresie wymiany 
uszkodzonych instalacji sanitarnych w pomieszczeniach byłej stołówki rury wody zimnej i 
cyrkulacji w nw. kanałach, które będą utrudniały prawidłowy montaż instalacji sanitarnych  
należy usunąć:  
a) W kanale podpodłogowym  K1 w pomieszczeniu nr 1 oprócz instalacji przewidzianych do 

wymiany, zlokalizowane są nieczynne rury stalowe wodne przewidziane do likwidacji: 
- jeden rurociąg śr. 33 mm, długość 9 m; 
- dwa rurociągi śr. 26 mm, łączna długość 18 m. 

b)  W kanale podpodłogowym K2 (z otwieranym przykryciem – płyta stalowa) w pomieszczeniu 
klatki schodowej, zmywalni zlokalizowane są nieczynne rury stalowe wodne przewidziane do 
likwidacji: 
- 4 rurociągi śr. 33 mm, łączna długość 16,40 m; 
- 2 rurociągi śr. 38 mm, łączna długość 8,20 m; 
- 1 rurociąg śr. 77 mm,  długość 4,10m. 

c) W kanale podpodłogowym K3 w pomieszczeniu klatki schodowej, pom. technicznym 
zlokalizowane są nieczynne rury stalowe wodne przewidziane do likwidacji: 
- 3 rurociągi śr. 33 mm, łączna długość 12,15 m; 
- 1 rurociąg śr. 77 mm, długość 4,05 m.  

d) W kanale podpodłogowym K4 (z otwieranym przykryciem -płyta stalowa) w pomieszczeniu 
gospodarczym, zlokalizowane są nieczynne rury stalowe wodne przewidziane do likwidacji: 
- 4 rurociągi śr. 33 mm, łączna długość 6,15 m; 
- 3 rurociągi śr. 38 mm, łączna długość 4,60 m. 

e)  W kanale podpodłogowym K5 (z otwieranym przykryciem – płyta stalowa) w pomieszczeniu 
zmywalni, zlokalizowane są nieczynne rury stalowe wodne przewidziane do likwidacji: 
- 3 rurociągi śr. 33 mm, łączna długość 5,30 m; 
- 2 rurociągi śr. 38 mm, łączna długość 3,50 m. 

f) W kanale podpodłogowym K6 w pomieszczeniu pracowni kulinarnej, zlokalizowane są 
nieczynne rury stalowe wodne przewidziane do likwidacji: 
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- 4 rurociągi śr. 33 mm, łączna długość 26,40 mm; 
- 1 rurociąg śr. 38 mm, łączna długość 6,60 mm.  

Wykonawca przed demontażem ww. rur stalowych zobowiązany jest do sprawdzenia, czy 
faktycznie rury wyłączone są z eksploatacji i niepłynnie w nich woda. 
 

3) W pomieszczeniu nr 11-komunikacja zlokalizowany jest pion zimnej wody (oznaczony na rys.              
nr 1 jako P11) wykonany z rury PP DN 20 mm który następnie połączony jest  z rurą stalową.  
Następnie rura stalowa zimnej wody poprowadzona jest nad posadzką i przechodzi do 
pomieszczenia nr 12-magazyn spożywczy z którego przechodzi poprzez strop do pomieszczenia 
w piwnicy. 
Wymianie podlega odcinek rury zimnej wody (pion i poziom) wykonanej ze stali. Wymianę  
należy zakończyć w pomieszczeniu piwnicy nad stropem łącząc nową rurę wykonaną z PP DN 20 
mm z istniejącą rurą stalową.       
Rurę poziomu w pomieszczeniu nr 11 i 12 należy układać w posadzce w karbowanych 
osłonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL). 
Wymianie podlega łączna długość rur wynosząca 3,20 m. 
 
Jednocześnie w pomieszczeniu nr 12 -magazyn spożywczy zlokalizowany jest nieczynny pion 
wody zimnej śr. zew. 33 mm wystający nad posadzką na wysokość 10 cm, który następnie 
przechodzi do pomieszczenia w piwnicy – rura podlega usunięciu. Łączna długość rury do 
likwidacji wynosi 2,5 m. 
 

4) Przez pomieszczenia: gospodarcze, korytarz, zmywalnia, klatka schodowa przechodzi rura 
stalowa ciepłej wody o śr. zew. 26 mm, która obecnie jest nieczynna – podlega demontażowi. 
Rura poprowadzona jest na ścianach pomieszczeń na wysokości ok. 2,4 m. Na rysunku nr1 
pokazano jej przebieg (oznaczono symbolem G1). 

     Łączna długość rury podlegająca demontażowi: 8,0 m. 
 
 
2.3. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania. 

 
Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania przechodząca przez pomieszczenie nr 1 -
pracowni kulinarnej. 

 
Istniejąca wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilająca budynek „D” z węzła 
cieplnego zlokalizowanego w budynku „C” przechodzi przez pomieszczenie oznaczone jako 
pracownia kulinarna (pomieszczenie oznaczono  na załączonych do opisu rysunkach jako pom. 
nr 1) w istniejącym kanale podpodłogowym, który przykryty jest terakotą na płytach OSB.  
Z uwagi na zły stan techniczny rurociągu zasilającego oraz powrotu (przecieki) zachodzi pilna 
wymiana rurociągów przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. 
Wymianie podlegają poziomy instalacji centralnego ogrzewania (zasilanie i powrót) na odcinku 
od punktu C1 (oznaczonego na rysunku nr 1) tj. od zaworów odcinających kulowych 
zlokalizowanych  w łączniku przełazowym podziemnym do punktu  C2 (oznaczonego na rysunku 
nr 2). Poziomy wykonane są z rur stalowych o śr. 90 mm. łączonych ze sobą przez spawanie. 
Rurociągi ocieplone są sztywną pianką poliuretanową.  
Łączna długość rur c.o. (powrót i zasilanie) do wymiany wynosi 41,20 m (20,60 m x 2).  
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Nowe rurociągi c.o. należy wykonać z rur stalowych. Rurociągi wykonane z rur stalowych 
powinny być zabezpieczone powłoką farby antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTI 
INSTAL. Rurociągi c.o. należy zaizolować izolacją cieplną. 
 
Rury przeznaczone na rurociągi ciepłownicze muszą spełniać wymagania określone przez 
dostawcę ciepła do budynku Veolia Energia Warszawa S.A. zawarte w opracowaniu „Wymagania 
techniczne dla przewodowych rur stalowych przeznaczonych do stosowania w w.s.c.”. 
Wymagania stanowią załącznik nr 4  do przedmiotowego opisu. 
Rodzaj, właściwości oraz grubości izolacji cieplnej muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami oraz wymaganiami określonymi przez Veolia Energia Warszawa S.A. w opracowaniu 
pn.  „Wymagania techniczne dla izolacji termicznych przeznaczonych do stosowania na 
rurociągach w.s.c.”. Wymagania stanowią załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pozostała instalacja c.o.  

˗ Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego grzejnika żeliwnego (17 żeber) w 
pomieszczeniu nr 6 (rys. nr 1) zachodzi potrzeba wymiany grzejnik. Istniejący grzejnik 
należy wymienić na grzejnik stalowy płytowy o zasilaniu bocznym. Moc grzewczą 
grzejnika należy dobrać do funkcji i wielkości pomieszczenia.  

˗ W pomieszczeniu nr 6 (rys. nr 3) doprowadzić instalację c.o. oraz zainstalować grzejnik 
typu łazienkowego (drabinka) Moc grzewczą grzejnika należy dobrać do funkcji                         
i wielkości pomieszczenia. Na rys. nr 3 zaznaczono lokalizację istniejącego pionu c.o. z 
grzejnikiem. 

˗ W pomieszczeniu nr 14 (rys. nr 3) doprowadzić instalację c.o. oraz zainstalować grzejnik 
typu łazienkowego (drabinka) Moc grzewczą grzejnika należy dobrać do funkcji                         
i wielkości pomieszczenia. Na rys. nr 3 zaznaczono lokalizację istniejącego pionu c.o. z 
grzejnikiem. 

 
2.4. Prace budowlane towarzyszące podczas prac związanych z wymianą instalacji sanitarnych. 
 

W związku z prowadzonymi pracami opisanymi w przedmiotowym dokumencie dot. instalacji 
sanitarnych, zakłada się, że z uwagi na ilość rozbiórek niezbędnych do wykonania instalacji, 
konieczne będzie wykonanie nowych posadzek  w celu przywrócenia posadzek w 
pomieszczeniach byłej stołówki do stanu pierwotnego.   
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nowych posadzek (przygotowanie skutych 
posadzek pod wylanie warstwy samopoziomującej, wylanie warstwy samopoziomującej). 
Wykonanie posadzek należy przewidzieć w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-klatka 
schodowa tylko spocznik dolny, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (numeracja zgodna z numeracją  
przedstawioną na rys. nr 1)  - łączna powierzchnia do wykonania posadzek wynosi 204,60 m2  
   
Istniejące kanały podpodłogowe podlegają zakryciu poprzez przygotowanie trwałej konstrukcji, 
na którą zostanie następnie ułożona warstwa samopoziomująca. Na przedmiotowych kanałach 
podpodłogowych należy wykonać rewizje. Lokalizację rewizji do wykonania na kanałach 
podpodłogowych zamieszczono na rysunku nr 1. Rewizje podlegające do wykonania w posadzce  
powinny zostać wykonane z materiałów, które nie podlegają korozji. 
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Zakres prac budowlanych towarzyszących podczas prac związanych z wymianą instalacji 
sanitarnych obejmuje między innymi również nw. niezbędny zakres: 

• przekucia, rozkucia w ścianach, stropach, posadzkach; 

• wykonanie bruzd montażowych w ścianach, posadzkach; 

• demontaż glazury na ścianach na których prowadzone będą prace związane z wymianą 
podejść do przyborów sanitarnych (pomieszczenie: zmywalni, kuchni, WC z natryskiem,  
mycia warzyw, porządkowe);  

• demontaż płyt karton – gips w miejscach demontażu i montażu instalacji sanitarnych; 

• odtworzenie powierzchni ścian, stropów, posadzek po wykonanych przekuciach, 
rozkuciach (zamurowania wraz z wykonaniem tynków), odtworzenie płyt karton – gips w 
miejscach demontażu i montażu instalacji sanitarnych (w pomieszczeniach „mokrych” 
stosować płyty karto – gips GKBI (wodoodporna);   

• wywiezienie i utylizacja materiałów powstałych podczas wykonywania przedmiotu 
zamówienia; 

• oraz inne prace budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

W związku z istniejącymi instalacjami w budynku, wszelkie przebicia należy wykonywać ze 
szczególną ostrożnością. 
 

2.5. Pozostałe prace  
 
˗ Przed wykonaniem posadzek – warstwy wyrównującej należy poprowadzić w posadzce  

instalację elektryczną dla projektowanych urządzeń gastronomicznych, które będą 
zlokalizowane w pomieszczeniu nr 1- pracownia kulinarna. Rozmieszczenie oraz rodzaj 
urządzeń gastronomicznych przedstawiono na rysunku nr 3 (przewody/przekrój należy 
dostosować do charakterystyki urządzeń -mocy). 
Przewody elektryczne należy poprowadzić w rurkach (peszlach). Trasę instalacji 
przedstawiono na rys. nr 3. Instalację należy doprowadzić w rurkach do pkt E1 oznaczonego 
na rysunku nr 3. Od pkt E1 należy pozostawić zapas przewodów elektrycznych w takiej 
długości aby wystarczył do rozprowadzenia przewodów w przestrzeni stropowej do pkt E2 
tj. miejsca montażu planowanej rozdzielnicy elektrycznej. W miejscach planowanego  
montażu urządzeń pozostawić zapas przewodów elektrycznych ok. 2,5 m. 
W posadzce należy również przewidzieć wyprowadzenie przewodów połączeń 
wyrównawczych (z odpowiednim zapasem przewodu elektrycznego od miejsc przyłączenia 
do projektowanej rozdzielnicy) dla stołów warsztatowych i stołu pokazowego oraz do ciągu 
wydawniczego składającego się z mebli gastronomicznych stalowych.     

˗ Demontaż istniejących popękanych ścianek murowanych pomieszczenia nr 7 -WC 
(numeracja wg rys. nr 1), wykonanych z cegły pełnej gr. 15 cm wraz z płytą posadzki  
(pomieszczenie przedstawiono na rysunku nr 1 wraz z wymiarami). 

˗ Demontaż drzwi drewnianych pom. nr 7 (rys. nr 1) oraz zamurowanie otworu drzwiowego, 
wykonanie tynków w miejscu wykonania zamurowania od strony klatki schodowej. 

˗ Skucie zmurszałego i uszkodzonego tynku w pomieszczeniu nr 6 oraz w byłym pom. nr 7 
(pomieszczenia przedstawiono na rysunku nr 1 wraz z wymiarami), z uwagi na bardzo zły 
stan techniczny tynków ścian zakłada się skucie 85 % powierzchni tynków. Naprawie 



 

 

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez 
Ministra Zdrowia 

 

podlegają uszkodzenia ścian, rysy spękania i uszkodzenia tynku na suficie. Na 
powierzchniach tynków niepodlegających skuciu należy wykonać przetarcie tynków.  

˗ Wykonanie tynku cem. - wap. z osiatkowaniem i założeniem listew prowadzących w 
pomieszczeniu nr 6 oraz w były pom nr 7 (rys. nr 1). 

˗ Wymiana podokiennika drewnianego w pomieszczeniu nr 7 (rys. nr 3) na parapet wykonany 
z konglemeratu o grubości 3 cm, kolorystyka parapetu do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Powierzchnia parapetu 0,92 m2. 

˗ Wykonanie ścianek działowych 12 cm z płyt GKBI przeznaczonych do środowisk mokrych 
(wodoodporna) na ruszcie stalowym C75 obłożonym obustronnie podwójną płytą o 
grubości 1,25 cm. Wypełnienie wełną mineralną. Ściany wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu. Ścianki wykonać na całą wysokość pomieszczenia (3,65 m), część 
ścianek na potrzeby pomieszczenia sanitariatu WC męskie wykonać do wysokości kanałów 
wentylacji mechanicznej, która przebiega nad stropem. 

˗ Demontażowi podlega istniejąca instalacja elektryczna w pomieszczeniu nr 6 i 7 (rys. nr 1). 
˗ Wykonanie w pomieszczeniu nr 6 (rys. nr 3) zabudowy pionu kanalizacyjnego oraz pionu 

ciepłej i zimnej wody, pion przebiegać będzie przez całą wysokość pomieszczenia 3,65 m. W 
pomieszczeniu nr 7 (rys. nr 3) wykonać zabudowę pionów c.o. (pion przebiega przez całą 
wysokość pomieszczenia 3,56). Wykonać zabudowę wraz z wykonaniem rewizji otworu w 
pom. nr 7 (lokalizację zabudowy wskazano na rys. nr 3 – jako otwór B1). Zabudowy 
wykonywać z płyt karton gips GKBI  (wodoodporna).   
 

2.6. Warunki wykonania i odbioru. 
 

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

• Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonywane zgodnie z wytycznymi 
producentów. 

• Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,                       
z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych, 
przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania po zakończeniu prac Dokumentacji 
Powykonawczej wykonanej instalacji. W skład dokumentacji powinny wchodzić: rysunki, 
opis techniczny, atesty  i certyfikaty, wyniki pomiarów. 

• Mocowania i podwieszenia przewodów rurowych w postaci obejm do rur z wkładkami z 
gumy profilowanej. Wszystkie elementy podwieszeń i zamocowań w wykonaniu 
ocynkowanym. Punkty stałe w postaci odpowiednich obejm do rur w wykonaniu ciężkim 
(do punktów stałych). 

• Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać 
zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą 
posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty lub dopuszczenia dla danego rodzaju 
przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych 
certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W szczególności należy zastosować 
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odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe na przejścia instalacyjne na przewodach 
rurowych dostosowane do rodzaju przewodu oraz przegrody. 

• Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do 
rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasu. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji, bądź innych elementów budynku. 
Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów 
wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. Należy 
dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał 
obcych. 

• Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia i utylizacji odpadów powstałych podczas 
realizacji prac. 

• Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i dostarczone 
materiały, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu 
odbioru końcowego. 

 
Roboty uciążliwe powodujące nadmierny hałas, mogą być wykonywane tylko po godzinach 
pracy Instytutu w dni robocze (Instytut pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00) oraz we wszystkie 
godziny w pozostałe dni, lecz zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
 

2.7. Załączniki do opisu technicznego 

• Załącznik nr 1 - Rysunek nr 1 – Rzut sutereny. Instalacja wod-kan i c.o. 

• Załącznik nr 2 - Rysunek nr 2  – Rzut piwnicy. Lokalizacja rurociągu c.o. (zasilanie i 
powrót) przewidzianego do wymiany;  

• Załącznik nr 3 - Rysunek nr 3 – Rzut sutereny Rozmieszczenie przyborów sanitarnych 
oraz urządzeń dla których wymagane jest wykonanie podejść;  

• Załącznik nr 4 - Wymagania techniczne dla przewodowych rur stalowych; 

• Załącznik nr 5 - Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla izolacji     
termicznych przeznaczonych do stosowania na rurociągach w.s.c. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


