WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA
I.

INFORMACJE OGÓLNE.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wymiany instalacji wodnej: bytowo-gospodarczej i przeciwpożarowej w budynku
administracyjnym i wieżowcu w Katowicach Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7.

II.
1.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA.
Zakres robót objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową:
a) Celem opracowania jest dostosowanie wodnej instalacji przeciwpożarowej w
budynku, wybudowanym w latach 50-tych ubiegłego wieku, do obecnie
obowiązujących przepisów i wymogów z zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
b) wymiana wewnętrznej instalacji ciepłej wody.

2.

Dokumentację należy opracować zgodnie z:
a) Obowiązującymi przepisami prawa – ustawy Prawo budowlane, Prawa o Miarach,
Ustawą o Dozorze Technicznym i przepisami wykonawczymi do tych ustaw, a
także obowiązującymi normami.
Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie wymagane prawem
uzgodnienia pozwalające na przystąpienie do realizacji zadania.
Dokumentacja projektowa powinna być sprawdzona i zatwierdzona przez
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Uzyskanie wszystkich dokumentów pomocniczych (mapy dla celów projektowych,
inne dokumenty geodezyjne, uzgodnienia, opinie i zezwolenia itp.).
Kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 8 czerwca 2004 r., poz. 1389).
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać:
a) oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej w trybie Art. 20 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane,
b) kopie uprawnień projektanta i osoby sprawdzającej;
c) kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
d) opis techniczny przyjętych rozwiązań pozwalający jednoznacznie określić zakres
wykonania robót budowlanych oraz ich odbioru,
e) niezbędne rzuty i przekroje pomieszczeń i instalacji objętych pracami projektowymi,
f) rysunki aksonometryczne zaprojektowanych instalacji,
g) wytyczne dla kierownika robót w sprawie opracowania planu BIOZ;
h) specyfikację, techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych;
i) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy,
j) przedmiar robót i kosztorys nakładczy,
k) zestawienie materiałów podstawowych,

3.
4.
5.
6.

7.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
III. WYTYCZNE BRANŻOWE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Istniejącą instalację wody zimnej należy rozdzielić na dwie osobne instalacje tj.
Instalacja wody zimnej byt-gosp.
1. W zakresie instalacji wodnych należy zaprojektować poziomy instalacji wodnej w piwnicy
budynków oraz odtworzyć piony instalacji wodnych zasilających pomieszczenia sanitarne
w budynkach .
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2. Instalację należy wykonać z rur polipropylenowych.

Instalacja wodna przeciwpożarowa

1. Instalacja hydrantowa powinna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
2. W budynku należy zastosować punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych
zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzinę.
3. Hydranty wewnętrzne DN-25 mm z wężem półsztywnym o długości 30 m.
4. Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych
urządzeń, będących odpowiednikiem norm europejskich.
5. Hydranty 25 powinny być umieszczone przy drogach komunikacji ogólnej, a w
szczególności przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji
budynku.
6. Zasięg hydrantów 25 mm w poziomie powinien obejmować cała powierzchnię
chronionego budynku.
7. Zawory odcinające hydranty 25 powinny być umieszczone na wysokości 1,35 m +/- 01, m
od poziomu podłogi.
8. Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się
hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosić co najmniej : DN 25 – dla
hydrantów 25.
9. Ciśnienie na zaworze hydrantowym 25, położonym najniekorzystniejsze względu na
wysokości opory hydrauliczne, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa.
10.Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze
odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze hydrantowym 25 i
zaworach odcinających hydrantów 25 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.
11. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pożarowej z:
a) jednego hydrantu wewnętrznego - w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli
powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m2;
b) dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 - w
budynkach niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz w budynku wysokim z jedną klatką
schodową.
12. Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane:
a) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;
b) jako przewody rozprowadzające w budynkach jednokondygnacyjnych oraz, jeżeli
zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynków wielokondygnacyjnych.
13. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane
z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie
odporności ogniowej co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych
w klatkach schodowych wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie
odporności ogniowej co najmniej EI 30.
14. Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się
hydranty wewnętrzne i zawory 52, powinny wynosić co najmniej:
a) DN 25 - dla hydrantów 25;
15. W nieogrzewanych budynkach lub w ich częściach przewody zasilające instalacji
wodociągowej przeciwpożarowej należy zabezpieczyć przed możliwością zamarznięcia.
W tym przypadku można stosować instalację suchą, pod warunkiem zastosowania
rozwiązań umożliwiających jej nawadnianie w sposób ręczny i/lub automatyczny.
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16. Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane
jako obwodowe zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, w
przypadku gdy:
a) liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3;
b) na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów
wewnętrznych.
17. Należy zapewnić możliwość odłączania zasuwami lub zaworami tych części przewodów
zasilających instalację wodociągową przeciwpożarową, które znajdują się pomiędzy
doprowadzeniami, o których mowa w ust. 6.
18. Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.
19. Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach
ciśnienia i wydajności w budynku musi być zapewniona niezależnie od stanu pracy
innych systemów bądź urządzeń.
Instalacja wody ciepłej
Wymienić istniejącą instalację wody ciepłej z rur stalowych na rury z polipropylenu przy
zachowaniu istniejącego przebiegu instalacji.
Roboty ogólnobudowlane
W ramach prac projektowych uwzględnić następujące roboty budowlane:
1. Wykonanie niezbędnych przebić przez stropy i ściany,
2. Zamurowanie i odtworzenie tynków po przebiciach,
3. Odtworzenie pomieszczeń sanitarnych po wymianie instalacji wodnej – uzupełnienie
tynków, płytek gresowych, ceramicznych ,roboty malarskie.
Uwagi:
1. Na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający udostępni wykonawcy (projektantowi)
dokumentację budowlaną będącą w jego osiadaniu.
2. Przed przystąpieniem do opracowania projektów wykonawca powinien zweryfikować
przekazana dokumentację ze stanem aktualnym w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia.
3. Opracowania kosztorysowe winny być podzielone na elementy umożliwiające
określenie kosztów
a) Wymiany każdego pionu wody zimnej-ciepłej oraz pożarowej odrębnie wraz z
robotami budowlanymi
b) Wymiany poziomów wody zimnej-cieplej oraz pożarowych odrębnie wraz z
robotami budowlanymi.
4. Należy zapewnić ciągłą dostawę wody użytkowej do pomieszczeń budynku,
wyłączenia przy realizacji mogą nastąpić po uzgodnieniu z Inwestorem.
Opracował:

Zdzisław Wilk - inspektor nadzoru

……………….

Krystian Melcz - inspektor nadzoru

………………..
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