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SPIS TREŚCI.
1. Wstęp.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
3. Materiały
4. Sprzęt
5. Transport.
6. Składowanie
7. Wymagania dotyczące wykonania instalacji ppoż.
8. Kontrola jakości robót.
9. Odbiór robót budowlanych
10. Wymagania dotyczące przedmiaru robót.
11. Wymagania dotyczące obmiaru robót.
12. Odbiór robót budowlanych
13. Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
14. Przepisy związane.
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Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień
45332200 – 5
45332400 – 7
45343000 – 3
45400000 – 1
45410000 – 4
45453000 – 7

Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Tynkowanie
Roboty remontowe i renowacyjne

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi
Normami i ogólną specyfikacją techniczną.
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1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji przeciwpożarowej w budynku OSW
DĄB w Ustroniu – Jaszowcu przy ul. Wczasowej 47.

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonanie i odbioru robót
dotyczące wykonania instalacji ppoż.
1. W zakres robót wchodzą:
 Roboty przygotowawcze;
 Montaż instalacji ppoż;
 Kontrola jakości;
 Badania instalacji;
 Odbiory końcowe
2. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie instalacji, która musi być kompletna
z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego
Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie
świadczenia(roboty) łącznie z uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi
i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego
wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w
niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór tych
urządzeń i materiałów.
3. Wykonawca, przystępując do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją
techniczną i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji
przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca
zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w
późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikającego z samej koncepcji.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w
doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały one
zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie.
5. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie
certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenia do
sieci i eksploatację instalacji ppoż i całego obiektu.
6. Do Wykonawcy należą również następujące prace towarzyszące i tymczasowe:
 zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót
 eksploatacja instalacji ppoż. w czasie prób i odbiorów
 przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń
administracyjnych i wniosków o dopuszczenie
 szkolenie wyznaczonego przez inwestora personelu
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1.4.

zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w
dokumentach ogólnych, w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy.
Ogólne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z:
 Unormowaniami zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane” w
aktualnie obowiązującej wersji
 z dokumentacją projektową
 poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
 oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej.
1.5.

Dziennik budowy.

1.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika spoczywa na
Wykonawcy.
2.
Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
1.6.

Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

1. W właścicielem obiektu, na którym planowana jest inwestycja jest Użytkownik.
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej.
3. Należy stosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:
- pozbawieniem możliwości z korzystania a wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze środków łączności;
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,
promieniowanie;
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne
kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie właściciela instalacji, a także Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w celu
usunięcia powstałej awarii.

5

7. Jeśli w związku z zaniedbaniem , niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie
gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
1.7.

Ochrona środowiska.

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.
2. Osoby trzecie oraz wykonujący roboty budowlane nie mogą być narażone na
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności
takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o
natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.
3. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie
„Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U, Nr 62, poz. 627) i
Rozporządzeniu Rady Ministrów „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
4. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąża Wykonawcę.
1.8.




1.9.




1.10.

Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia.
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących
ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.
Materiały łatwopalne musza być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.

1. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

2.





47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników
w zakresie wykonywania przez nich robót.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na placu budowy
oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie
niezbędnych środków ochrony indywidualnej.
Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których
się podejmuje.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu
budowy przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego, aż do zakończenia i
odbioru końcowego robót.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1.
Kontrola jakości.
1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z
przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa
dopuszczenia.
2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą.
Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których producent lub dostawca
zadeklarował na piśmie ich zgodność z Polskimi Normami- deklaracja zgodności
wydana na własną odpowiedzialność.
3. W obiekcie mogą być stosowane wyroby budowlane:
oznakowane CE (deklaracja zgodności CE);
oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (deklaracja zgodności).
2.1.1. Jakość dostaw.
1. Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli
stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty.
2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenia stopnia ochrony stopień
reakcji na ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w
miejscach, w których zostaną one zainstalowane.
2.1.2. Wybór dostaw.
1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną
listę urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien
dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego
wymagane.
2. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie,
jakościowo lub estetycznie rozwiązaniom przyjętym w projekcie, będzie mogła być
odrzucona.
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3. MATERIAŁY.
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
1. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania przewidziane w przepisach:
a/
artykuł 10 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.
290);
b/
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/1998, poz. 679; zm. Z 2002 r. Dz.
U. Nr 8, poz. 71);
c/
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie określania wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z dnia 4 sierpnia
1998 r. .Nr 99 , poz. 637);
3.2.
Zastosowane materiały.
1. instalacja wody dla celów ppoż. – rury stalowe ze szwem ocynkowane wg PN84/H-74200
2. armatura kulowa PN 1,6 MPa gwintowana i kołnierzowa
3. uchwyty do rur stalowych
4. otulina polietylenowa o grub. 10 mm
3.3.
Połączenia rur stalowych.
1. Rurociągi ppoż. łączone będą na gwint przy pomocy łączników z żeliwa
ciągliwego wg PN-67/H-74392 – 74393; połączenia gwintowane i kołnierzowe.
2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste na zewnątrz
i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub
uszkodzeniami.
3.4. Przebudowa hydrantu zewnętrznego dn80
1. Istniejący hydrant zdemontować i zamontować w miejscu odległym min. 5,0 m od
istniejącego budynku.
2. Na połączeniu zabudować zasuwę kołnierzową dn80
3.5. Roboty ogólnobudowlane
1. Wymiana dwóch drzwi na drzwi dymoszczelne
2. Zabudowa samozamykaczy drzwiowych
3. Wymiana istniejącego okna na okno EI60
3.6.
Izolacja przewodów.
1. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji rur stalowych powinny mieć
płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów
w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
2. Izolację rurociągów należy wykonać z otulin pianki polietylenowej grub. 10 mm.
3. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
4. SPRZĘT.
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie
przewidzianym w zamówieniu.
3. Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
4. Maszyny i inne urządzenia powinny być:
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- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały stworzone;
- obsługiwane przez wyznaczone, przeszkolone osoby.
5. Przewiduje się wykorzystanie następujących maszyn, urządzeń i sprzętu
zmechanizowanego:
- samochód dostawczy do 0,9 t;
- spawarka elektryczna.
5. TRANSPORT.
5.1.
Wymagania ogólne.
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości
przewożonych materiałów.
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdu do obiektu.
4. Środki transportu winny być przystosowane do transportu materiałów
niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.
5.2.
Środki transportu.
Przewiduje się samochód dostawczy do 0,9 t.
5.3.
Rury.
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich
zanieczyszczenia.
5.4.
Elementy wyposażenia.
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca
się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
5.5.
Izolacja.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
5.6.
Kontrola dostaw.
1. Po dostarczeniu materiałów Wykonawca winien przeprowadzić oględziny celem
ustalenia stanu w momencie dostawy.
2. Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół z
powiadomieniem Spedytora, Zamawiającego i Producenta.
6. SKŁADOWANIE.
6.1.
Wymagania ogólne.
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych.
2. Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających
zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu ich jakości na skutek wpływów
atmosferycznych i czynników fizyko-chemicznych.
3. Należy zachować wymagania wynikające z właściwości materiałów oraz w
zakresie bezpieczeństwa ppoż.
6.2.
Składowanie materiałów.
1. Materiały i elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych od zewnętrznych wpływów
atmosferycznych.
2. Należy zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność.
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3. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI P.POŻ.
Projektuje się instalację wody zimnej dla celów ppoż. od wpięcia poza zestawem
pomiarowym do siedmiu nasad hydrantowych.
Cały materiał będzie dostarczony przez Wykonawcę.
7.1.
Montaż rurociągów i armatury.
1. Rurociągi instalacji wodnej wykonać z rur stalowych ze szwem ocynkowanych
łączonych na gwint przy pomocy łączników z zeliwa ciągliwego.
2. Projektuje się armaturę kulową gwintowaną i kołnierzową dla czynnika wodnego.
Zastosowana armatura winna posiadać świadectwo COBRTI Install.
3. Rurociągi ppoż. łączone będą na gwint
4. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np.
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
5. Przed zamontowaniem należy sprawdzić , czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno
używać.
6. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać
żadnych połączeń.
7. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei
należy wypełnić masą uszczelniającą przeciwpożarową.
8. Rurociągi należy prowadzić w miarę możliwości w bruzdach ściennych.
9. Rurociągi podwieszać do stropu stosując systemowe rozwiązania firm
produkujących specjalistyczne zawieszki do rur. Zawieszenia muszą posiadać
odpowiednie dokumenty do stosowania w Polsce.
10. Wykonaną instalację należy zaizolować pianką polietylenową o grubości min. 10
mm.
11. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
7.2.
Badania i uruchomienie instalacji.
1. Instalacja przed zakryciem bruzd przed wykonaniem izolacji przewodów musi być
poddana próbie szczelności.
2. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
3. Próbę szczelności instalacji wody wykonać za pomocą wody pod ciśnieniem 0,9
MPa utrzymując je prze 30 min.
4. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów - badania szczelności należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
5. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
7.3.
Wykonanie izolacji.
1. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów,
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
2. Otuliny powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
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i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich
styków elementów warstwy dolnej.
3. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy
użyciu konwencjonalnych narzędzi.
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
1. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
2. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona
w świadectwo kontroli jakości producenta.
3. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie
wymagana dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
9.1.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania i badania określają warunki techniczne wykonania robót:
1. PN-B-02865 z 1997 r. Przeciwpożarowe zapotrzebowanie wodne. Instalacja
wodociągowa przeciwpożarowa
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianam)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
r. ( z późniejszymi zmianami) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006 r. poz. 563).
9.1a
Opis badań
Instalację ppoż. należy poddać:
 próbie szczelności obejmującej:
1. Sprawdzenie zgodności z projektem
Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z
projektem, z uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych
równorzędnych dokumentach, w tym w oświadczeniach wykonawcy o zgodności
instalacji z projektem, protokołach odbiorów częściowych zakrytych fragmentów
instalacji.
2. Oględziny zewnętrzne
Oględziny zewnętrzne przeprowadza się nie uzbrojonym okiem.
3. Sprawdzenie wymiarów
Sprawdzenie wymiarów przeprowadza się za pomocą przymiarów i uniwersalnych
przyrządów pomiarowych.
4. Sprawdzenie podłączenia węża
Sprawdzenie podłączenie węża przeprowadza sie podłączając zawór hydrantowy
do nasady z łącznikami tłocznymi. Podłączenie wykonuje sie za pomocą klucza do
łączników.
5. Sprawdzenie wydajności wodnej
Sprawdzenie wydajności wodnej przeprowadza się z użyciem przepływomierza o
klasie dokładności co najmniej 2,5 przy całkowicie otwartym zaworze
hydrantowym.
6. Sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody
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Sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów
hydrantowych położonych najniekorzystniej pod względem hydraulicznym na
jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej przeprowadza się wg punktu
"Sprawdzenie wydajności wodnej"
7. Sprawdzenie ciśnienia
Sprawdzanie ciśnienia przeprowadza się przy całkowicie otwartych zaworach
hydrantowych za pomocą manometru o klasie dokładności co najmniej 1,6 w
czasie pomiaru wydajności.
 próbie ciśnienia w obecności Inspektora p.poż. obejmującej badania jw.
Instalację uznaje się za zgodną w wymaganiami jeśli wynik wszystkich badań jest
pozytywny
9.2.
Rodzaje odbioru robót.
Roboty podlegają poszczególnym etapom odbioru robót, które winny być dokonane
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
2. odbiór końcowy – przejęcie robót – wystawienie świadectwa wykonania.
9.3.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:
1. przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie
i wymiary otworów),
2. bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem
i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków
poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół i dokonany zapis w dzienniku
budowy stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do
prawidłowego montażu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT.
1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej,
aby wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomymi całej odpowiedzialności.
2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako
„poza dostawą” lub „poza instalacją”.
3. Ceny i wartości wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi
dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla
wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami
towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać
wszelkie ogólne ryzyko , obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w
dokumentach , na których oparty jest przetarg.
4. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych , muszą uwzględniać również
następujące roboty i czynności:
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną;
- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania do
miejsca wbudowania;
- kontrolę stanu i jakości materiałów;
- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; montaż,
demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do
4,0 m.;
- wykonywanie czynności pomocniczych;
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej;
- czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
- utrzymanie porządku w miejscu pracy;
- przygotowanie i likwidacja stanowiska pracy;
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- przejście na następne stanowisko pracy;
- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę;
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.
5. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego
doświadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów
Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i wymagania określone w
dokumentacji projektowej. Obejmują one:
- ilość materiałów wynikająca z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania
określonych elementów lub robót;
- nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz
powstałe w transporcie;
- materiały pomocnicze.
6. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego
sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a
także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Nakłady pracy sprzętu muszą określać:
- czas efektywnej pracy
- postojowe spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z
przestawiania maszyn
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT.
11.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach określonych w
przedmiarze robót.
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.
3. Zamawiający winienie być przynajmniej 3 dni przed zamierzonym terminem
dokonania obmiaru.
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót.
11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w
poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.
2. O ile nie zostało to wyraznie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej,
mierzone powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do
wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez
Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraznie opisane, bądź zlecone
inaczej.
3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi winny być
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do
elementu.
11.3. Czas przeprowadzenia obmiarów.
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością
wynikającą z harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym
przez Wykonawcę z Zamawiającym, a w szczególności:
- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższych przerw w prowadzeniu robót i
Wykonawcy;
- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania robót;
- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem.
12. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
12.1. Odbiór końcowy.
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Gotowość do przekazania całości robót będzie stwierdzona wpisem Wykonawcy do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót;
2. Protokoły z odbiorów robót zanikających;
3. Dziennik budowy;
4. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości
wydane przez dostawców materiałów);
5. Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.
6. oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
1. zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej;
2. protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia
usterek;
3. aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia);
4. protokoły badań szczelności instalacji.
Wszystkie zarządzone przez komisją odbiorową roboty poprawkowe i
uzupełniające winny mieć określony ściśle termin ich wykonania w formie pisemnej.
12.2. Przekazanie do eksploatacji.
1. Obiekt (instalacja) może być przyjęty do eksploatacji ( w posiadanie) po
przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i
stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania wszelkich zaleceń.
2. Przekazanie do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od
usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez użytkownika
(Zamawiającego) w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym.
12.3. Rękojmia i gwarancje.
1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które
dostarczył i zainstalował biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne
miejsca.
2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancje.
3. Gwarancja będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte,
zastosowanych materiałów oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak
i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych
części składowych.
4. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne
przedłużenie gwarancji od swoich dostawców.
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie
dostawy, które zleci swoim podwykonawcom.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny
koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu
gwarancji.
7. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w
porozumieniu a Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania prze Wykonawcę
robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania
kar umownych i odszkodowania.
8. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar
umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w
umowie na wykonanie robót.
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12.4. Odbiór ostateczny.
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie
gwarancji.
2. Odbiór ostateczny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
13. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez
Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.
14. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz
centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz
wytyczne, które w jakikolwiek sposób SA związane z realizacją robót lub mogą
wpływać na sposób prowadzenia robót.
2. Przywołane normy(stosować w aktualnie obowiązującej wersji):
- PN-B-02865 z 1997 r. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociągowa przeciwpożarowa.
3. Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):
- Ustawa „Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(dz. U .Nr 75 z 15.06.2002 r poz. 690 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.kwietnia
.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563)
- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” a dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą
odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o
tym fakcie Zamawiającego i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania
instalacji do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę
wykonania instalacji.
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 1,5,6,7,8,9 (zalecane przez
Ministerstwo Infrastruktury).
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
- Instalacje sanitarne i przemysłowe”. ARKADY, Warszawa 1988.

