
Przedmiot zamówienia  - realizacja zadania pod nazwą:

Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku
DPS” Przyjaznych Serc” w Płocku , ul. Krótka 6A

obejmująca wykonanie robót budowlanych  w zakresie przebudowy instalacji
wodociągowej p-poż .    

1.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem  zamówienia  jest  przebudowa  wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  w  budynku  DPS
”Przyjaznych  Serc”  w Płocku  ,  ul.  Krótka  6A,  na  działce  nr  ewid.   957/1  w  celu  dostosowania  do
obowiązujących  przepisów p-poż.   Budynek  nie  znajduje  się   w  strefie  objętej  ochroną  Miejskiego
Konserwatora Zabytków. 
Prace przewidziane do wykonania objęte są dokumentacją techniczną pt.: "Przebudowa wewnętrznej
instalacji  hydrantowej  w budynku  DPS ”Przyjaznych Serc” w Płocku ,  ul.  Krótka 6A" opracowaną w
marcu  2017  roku.  Powyższą  dokumentację   załącza  się  do   Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.   Prace  należy  wykonać  zgodnie  z  przyjętymi  rozwiązaniami  podanymi  w  opisie
technicznym oraz części rysunkowej tej dokumentacji.

2.Szczegółowy zakres robót objętych dokumentacją techniczną 
2.1.  Branża sanitarna
W budynku wykonać instalację p-poż hydrantową, zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej.
Instalację istniejącą w miejscu ogólnie dostępnym wraz ze skrzynkami hydrantowymi 25,52
zdemontować .Podejścia do hydrantów zdemontowanych zaślepić.
Instalację  wodociągowa  p-poż.  wykonać  z  rur  stalowych  podwójnie  ocynkowanych  z  łącznikami.
Zamontować  hydranty  wewnętrzne  wnękowe  dn  25  mm z  wężem  półsztywnym  o  długości  30m  o
wydajności  1,0l/s   każdy  –  5  szt.  Hydranty  montować  w  szafkach  hydrantowych  wewnętrznych.
Instalacja  p.poż  połączyć  z  instalacją  wodociągową.  Ze  względu  na  zbyt  niskie  ciśnienie  w  sieci
wodociągowej zamontować zestaw do podnoszenia ciśnienia Q =7,2 m3/h, H-13 m sł. wody.
Zestaw hydroforowy umieścić w pomieszczeniu, które będzie stanowić oddzielną strefę pożarową – opis
wg branży budowlanej ( ściany o odporności ogniowej REI120 ,drzwi wejściowe klasy EI60 otwierane na
zewnątrz  ).  Zestaw hydroforowy  zasilić  kablem elektrycznym o  odporności  pożarowej  PH90 sprzed
wyłącznika  głównego  prądu  w  budynku.  W  pomieszczeniu  wodomiaru  zamontować  zawór
pierwszeństwa.
Mocowanie  rur  do  ścian  wykonać  za  pomocą  odpowiednich  uchwytów o  średnicach  dobranych  do
średnicy rur i w odstępach nie większych niż 2,0 m.
Wszystkie przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 2%.
W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe z końcówką do węża dn 20.
Wykonaną instalację hydrantową oczyścić  z brudu i  przepłukać strumieniem wody przy najwyższym
ciśnieniu, otwartych wszystkich zaworach hydrantowych. Po wypłukaniu wypełnić instalację całkowicie
wodą, dokładnie odpowietrzając. Instalację napełnić wodą w najniższym punkcie i podnieść ciśnienie do
wartości  1,5  x  ciśnienie  robocze,  t.j.  10  at.  Podczas  próby  szczelności  należy  również  sprawdzić
wizualnie szczelność złącz.
Wszystkie  przejścia  przez  ściany  wewnętrzne  i  stropy  oddzielenia  przeciw  pożarowego  dla
projektowanych rur instalacji p-poż. i kabli elektrycznych oraz dla istniejących instalacji wod-kan, c.o. w
obrębie  pomieszczenia  wodomiaru,  węzła  i  hydroforni  wykonać  jako  przepusty  przeciwpożarowe  w
klasie odporności ogniowej przegrody. Należy je zabezpieczyć osłonami ochronnymi.
Po zakończeniu robót pomieszczenia należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

2.2.Branża budowlana
W  ramach  modernizacji  wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  w  budynku,  wydzielić  pomieszczenie
hydroforni ścianami w klasie odporności ogniowej REI120. Zakres prac przewiduje:
- zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy pomieszczeniem węzła cieplnego
  i hydrofornią cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej,
- obustronne otynkowanie zamurowanego otworu zaprawą cementowo wapienną - tynk kat. III.
- zamontowanie na studzience znajdującej się w pomieszczeniu pokrywy z kratki wema w ramce
   stalowej
- wykonanie kanału nawiewnego
W pomieszczeniu hydroforni i wodomiaru zamontować drzwi przeciwpożarowe w klasie EI 60.
Nad  otworami  pod  szafki  hydrantowe  zamontować  nadproża  prefabrykowane  strunobetonowe  o
wymiarach 8x12x90 cm w ilości 2 szt. na jeden otwór z zachowaniem minimalnej długości oparcia belek
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określonej przez producenta elementów.
Wykończenie:
Płyty gipsowo-kartonowe wyszpachlować. Ściany przygotować do malowania poprzez zmycie. Uzupełnić
tynki. Powierzchnie pod malowanie zagruntować. Malować farbą akrylową.
2.3.Branża elektryczna
2.3.1. Zasilanie zespołu podnoszenia ciśnienia
Zasilanie  zespołu  podnoszenia  ciśnienia  wykonać  z  tablicy  TZPC  (tablica  zespołu  podnoszenia
ciśnienia) przewodem ognioodpornym HLGS 5x2,5mm2, który należy doprowadzić do szafy sterowniczej
zespołu podnoszenia ciśnienia. Kabel prowadzić po trasie pokazanej na rzucie parteru.
2.3.2. Zasilanie zaworu odcinającego wodę bytową
Zasilanie  zaworu  odcinającego  wodę  bytową  wykonać  z  istniejącej  tablicy  TF-02  nN  0,4kV
zlokalizowanej w pomieszczeniu garażu, przewodem YDY3x1,5mm2. W tym celu w istniejącej tablicy
TF-02 zabudować:
- trzy wyłączniki nadmiarowo-prądowe S301B6
- przełącznik faz
Zasilanie zaworu odcinającego wykonać poprzez presostat.
2.3.3. Tablica zespołu podnoszenia ciśnienia TZPC
W pomieszczeniu magazynu wykonać tablicę zespołu podnoszenia ciśnienia TZPC nN 0,4kV zasilaną z
rozdzielnicy głównej RG sprzed wyłącznika pożarowego kablem HLGS 5x2,5mm2. Z tablicy TZPC nN
0,4kV  należy  wykonać  zasilanie  zespołu  podnoszenia  ciśnienia  zlokalizowany  w  pomieszczeniu
hydroforni przewodem HLGS 5x2,5mm2.
Schemat tablicy został pokazany na rysunku E-01. Tablicę TZPC nN 0,4kV wykonać w obudowie
natynkowej 1x12 IP44.
2.3.4. Wewnętrzne linie zasilające
Wszystkie projektowane wewnętrzne linie zasilające wykonać w układzie TN-S, pięcio i  trójżyłowymi
przewodami.  Przekroje  przewodów  dobrano  wg  normy  IEC  60364-5-523  „Instalacje  elektryczne  w
obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność  długotrwała
przewodów”
Przewód zasilający zespół podnoszenia ciśnienia z tablicy TZPC układać w następujący sposób:
- w pomieszczeniu magazynu, komunikacji, garażu, hydroforni przewód prowadzić po tynku za pomocą
uchwytów  mocowanych  do  ściany  o  odporności  ogniowej  nie  gorszej  niż  kabel.  W  pomieszczeniu
hydroforni  podejście  kabla  pod  zestaw  podnoszenia  ciśnienia  wody  wykonać  za  pomocą  koryt
siateczkowych 50x50 o odporności ogniowej PH90.
-  na  zewnątrz  budynku  na  ścianie  ocieplonej  przewód  prowadzić  po  tynku  za  pomocą  uchwytów
mocowanych do ściany o odporności ogniowej nie gorszej niż kabel.
W tym celu należy usunąć ocieplenie po trasie kabla o szerokości 10cm zgodnie z rysunkiem E-03. Po
ułożeniu przewodu elewację przywrócić do stanu pierwotnego.
- na zewnątrz na ścianie nie ocieplonej przewód układać pod tynkiem. W tym celu wykonać bruzdę. Po
ułożeniu przewodu elewację przywrócić do stanu pierwotnego.
Na zewnątrz budynku kabel prowadzić na wysokości około 2,5m pomiędzy oknami a balkonem.
Przewód zasilający zawór odcinający wodę bytową prowadzić w rurkach RL22 montowanych na tynku.
Przy przejściach przewodów lub kabli przez ściany wydzielenia pożarowego wykonać przepusty ogniowe
za pomocą masy uszczelniającą o odporności ogniowej nie gorszej niż ściana wydzielenia pożarowego.
2.3.5. Instalacja oświetlenia podstawowego
Instalację  oświetlenia  podstawowego  w  pomieszczeniu  hydroforni  i  wodomierza  wykonać  zgonie  z
normą PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy. Część 1: Miejsce pracy
we  wnętrzach”.  Zgodnie  z  powyższą  normą przyjęto  następujące  średnie  natężenie  oświetlenia  dla
poszczególnych pomieszczeń:
- Pomieszczenia techniczne – 200lx
W związku z powyższym w pomieszczeniu hydroforu zamontować oprawę świetlówkową typu Cosmo
2x36W EVG produkcji Es-System, w pomieszczeniu wodomierza - oprawa Cosmo 2x18W produkcji Es-
System.  Sterowanie  opraw  za  pomocą  lokalnych  łączników  oświetleniowych  jednobiegunowych
natynkowych IP44. Zasilanie projektowanych opraw wykonać z istniejących obwodów oświetleniowych
przewodami YDY3x1,5mm2 układanych w rurkach RL22 na tynku.
2.3.6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do głównej szyny uziemiającej połączyć instalację wodociągową
oraz projektowany zespół podnoszenia ciśnienia za pomocą linki LgYżo1x16mm2.
2.3.7. Instalacja ochrony od porażeń
Instalacja elektryczna wewnętrzna w pracuje w układzie sieciowym TN-S. Jako podstawową ochronę od
porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.
Jako system dodatkowej  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, zastosowanosamoczynne
szybkie wyłączenie zasilania za pomocą bezpieczników wyłączników nadmiarowo prądowych.
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Bezpieczeństwo  przeciwporażeniowe  zapewnia  również  system  szyn  i  przewodów  wyrównawczych
połączonych  z  uziemieniem.  Połączeniami  wyrównawczymi  objęto  wszystkie  metalowe  części
przewodzących mogących znaleźć się pod napięciem. Główne połączenia wyrównawczy wykonać za
pomocą bednarki  FeZn25x4mm lub  linki  LgY16mm²,  natomiast  miejscowe połączenia  wyrównawcze
wykonać linką LgY6mm².
Należy wykonać badania i pomiary wykonanych instalacji elektrycznych:
- rezystancji izolacji przewodów i kabli
- rezystancji uziemienia
- skuteczności ochrony przeciwpożarowej
- natężenia oświetlenia
Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami i  polskimi przepisami  oraz zgodnie z
wiedzą i sztuką budowlaną.

UWAGA - w zakresie doboru materiałów budowlanych
W dokumentacji technicznej oraz OPZ zawarte zostały nazwy niektórych materiałów budowlanych, które
Projektant  i  Zamawiajacy  podał  jako  marki  referencyjne.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie
materiałów  zamiennych o równoważnych parametrach technicznych, po uprzednim uzyskaniu zgody
Projektanta i Zamawiającego oraz Użytkownika. Zaproponowany przez wykonawcę równoważnik wraz z
podaniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych umożliwiających jego zweryfikowanie z
wymogami określonymi w projekcie, musi być zgłoszony do Zamawiającego w formie pisemnej.

Uwarunkowania realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia 
Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych prac remontowych, ponieważ do należytej
wyceny zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest  ustalenie przez wykonawcę
m.in. sposobu organizacji  prac, dostarczenia materiałów, specjalistycznego sprzętu, co ma wpływ na
koszty realizacji zadania. Koszty jakie wykonawca poniesie w ramach organizacji robót  powinny być
uwzględnione w kosztach pośrednich.

3.Wymogi dotyczące przygotowania oferty, w  ycena przedmiotu zamówienia,
z  alecenia dla wykonawcy, wymagane uprawnienia dla osób kierujących robotami
3.1.Wycena przedmiotu zamówienia
3.1.1.Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia oferent powinien dokonać
wizji  lokalnej  na terenie  prowadzenia  przyszłych prac,  aby należycie  oszacować koszty  związane z
wykonaniem zadania.
3.1.2.Projekt  techniczny  stanowi  podstawę  do  wyceny  wartości  zakresu  rzeczowego  zadania
przewidzianego do wykonania wg tego projektu, a załączony na ten zakres zadania przedmiar robót nie
jest obligatoryjny dla oferenta i  ma jedynie charakter pomocniczy.  Cena ofertowa musi uwzględniać
wszystkie  koszty  związane  z  prawidłowym i  bezpiecznym wykonaniem robót  objętych  przedmiotem
zamówienia. 
3.1.3.Całościowa wycena przedmiotu zamówienia powinna być dokonana na podstawie sporządzonego
przez oferenta przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu ofertowego,  który ma charakter poglądowy
i  nie  rzutuje  na  umówioną  formę  wynagrodzenia  ryczałtowego.  Całościowa  wycena  przedmiotu
zamówienia zostaje dokonana przez oferenta na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o projekt
budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót, które załącza się do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a także wizję lokalną odbytą na terenie realizacji  zadania objętego
przedmiotem zamówienia.
3.1.4.W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  uwzględnić  wszystkie  prace  i  czynności,  które  są  niezbędne  do
należytego wykonania zadania i osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych. 
3.1.5.Oferent  musi  dokonać  wyceny  na  własną  odpowiedzialnośc  i  ryzyko,  w  oparciu  o  podstawę
wyceny jaką  są  załączone dokumenty:  projekt,  opis  przedmiotu  zamówienia,  szkice  i  rysunki   oraz
specyfikacje techniczne wykonanania i odbioru robót, które określają rozwiązania
techniczne i  materiałowe oraz ilość robót  budowlanych przewidzianych do wykonania.  Dlatego  przy
sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiotu zamówienia należy dokonać analizy projektu, OPZ, szkiców i
rysunków oraz STWiOR,  jako podstawy  do  wyceny przedmiotu zamówienia.
Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy koniecznym do zrealizowania zakresem rzeczowym wynikającym z
projektu  budowlanego  i  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  a  przekazanym  przez
wykonawcę kosztorysem ofertowym nie mogą być podstawą do roszczeń ze strony wykonawcy i nie będą
przez Zamawiającego uwzględniane.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  umownego  ustalonego  na  podstawie  złożonej   w  postępowaniu
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przetargowym oferty. 
3.1.6.Oferent  nie  ma  obowiązku  załączenia  kosztorysu  ofertowego  przy  składaniu  oferty z  ceną
ryczałtową za realizację zadania, kosztorys należy przedłożyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy,
w nieprzekraczalnym terminie  określonym w tej umowie.
3.1.7.Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć koszt wykonania wszystkich robót budowlanych, jak
również  opłaty  wszystkich  świadczeń  na  rzecz  usługodawców (opłaty  za  wodę,  energię),  wywóz  i
utylizację  materiałów  z  rozbiórek,  koszt  ubezpieczenia,  należne  podatki  oraz  koszt  elementów  i
urządzeń  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  a  nie  pozostających  trwale  po
zakończeniu  budowy,  w  tym  m.in.  koszt  wykonania  tymczasowego  zabezpieczenia  terenu  robót  i
wygrodzenia strefy niebezpiecznej. 

3.Termin realizacji – 2 miesiące od podpisania umowy

4.Obowiązki wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) dostarczenie  w  terminie  do  10  dni  roboczych  od  podpisania  umowy  k  osztorysu  ofertowego
sporządzonego metodą szczegółową,  o wartości  zgodnej  z zaoferowaną ceną ofertową   oraz
harmonogram rzeczowo-finansowy

2)  dostarczenie  w  terminie  10  dni  od  podpisania  umowy    programu  zapewnienia  jakości  (PZJ)
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,   o  pracowanego zgodnie ze wzorem załączonym  w OPZ
3) dostarczenie w terminie 10 dni od podpisania umowy   wniosków materiałowych sporządzonych wg
wzoru załączonego w OPZ,
4) terminowe wykonanie robót zgodnie z zapisami umowy
5) wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków

Zamówienia   oraz   Prawem  budowlanym,  obowiązującymi  normami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej,

6) współpraca z Użytkownikiem w zakresie organizacji i bezpieczeństwa podczas realizacji zadania
oraz  respektowanie  jego  postanowień  dotyczących  sposobu  zabezpieczenia  prac
niebezpiecznych  pod  względem  pożarowym,   uzgodnienie  z  Użytkownikiem  –  dyrekcją  DPS
„Przyjaznych Serc”:

          -lokalizacji i wydzielenia stref działania wykonawcy,
-sposobu rozliczenia poboru mediów,
-terminu przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami, po zakończeniu robót,

7) prowadzenie robót przy zachowaniu warunków BHP i p.poż,
8) pełne  pokrycie  kosztów  poboru  energii  elektrycznej  i  wody,  wywozu  gruzu   i  materiałów  z

rozbiórek wraz z przekazaniem do zamawiającego  dokumentu potwierdzającego przyjęcie tych
urządzeń i materiałów do utylizacji,

9) ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji robót,
10) zgłaszanie Zamawiającemu wykonanie robót zanikowych lub ulegających zakryciu,
11)  zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem  wyposażenia  zlokalizowanego  w  strefie

prowadzonych robót remontowych na terenie placówki,
12)usunięcie wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy.  Odpowiedzialność wykonawcy kończy się z chwilą podpisania  protokołu
odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru, 

13)informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót zamiennych i
dodatkowych niezwłocznie po  stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

14)ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru,
15)przestrzeganie  uwag  i  zaleceń  zawartych  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz OPZ,
16)prowadzenie prac w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem DPS „Przyjaznych Serc” – przez

cały czas realizacji zadania, 
17)wygrodzenie stref działania wykonawcy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku oraz właściwe ich

oznakowanie, 
18)prowadzenie prac w sposób staranny, ochrona zieleni istniejącej w strefie prowadzenia prac, 

19)ponoszenie wszelkiej  odpowiedzialności  za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem
pojazdów,

20)przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej pozwalającej na ocenę należytego wykonania
robót oraz dokumentów zaświadczających o przekazaniu urządzeń oraz materiałów z rozbiórek do
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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21)   wykonanie  badań  fizyko-chemicznych  i  mikrobiologicznych  próbki  wody  pobranej  z  nowo
wykonanej instalacji p-poż i połączenia z istniejącą instalacją wodociągową

22)przekazanie  wykonanego  przedmiotu  umowy  wraz  z  dokumentacją  powykonawczą  zgodnie  z
wymogami Prawa budowlanego,

23)posiadanie  ubezpieczenia   w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia  obejmującego  ubezpieczenie  w  pełnym  zakresie  od  odpowiedzialności  cywilnej
kontraktowej w wysokości nie mniejszej niż wartość przedmiotu umowy w całym okresie realizacji
przedmiotu umowy.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych
w terminie 10 dni od podpisania niniejszej umowy.

5. Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
- Krzysztof Ugodziński – branża sanitarna

- Anna Czerska – branża budowlana

- Stanisław Sławkowski  -  branża elektryczna
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Załącznik nr .......
do Umowy nr .........................................

zawartej w dniu ..........................

Plan Zapewnienia Jakości

Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku
DPS” Przyjaznych Serc” w Płocku , ul. Krótka 6A    

w  celu  zapewnienia  jakości  realizowanych  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot
umowy  obejmujący roboty  budowlane  związane  z  realizacją  zadania  pn.:przebudowa
wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku DPS” Przyjaznych Serc” w Płocku , ul. Krótka 6A,
na działce nr ewid.  957/1 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p-poż. 

1. Wykonawca ustanawia:

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 
Numer posiadanych uprawnień

Dane kontaktowe/wymiar
czasu pracy

nr tel. komórkowego i adres
e-mail

1 Kierownik budowy - branża 
sanitarnych

2 Kierownika robót - branża 
konstrukcyjno-budowlana

3 Kierownika robót - branża 
elektryczna

2.  Osoby  wskazane  w  ust.1  pkt  1  będą  działać  w  granicach  umocowania
określonego w ustawie Prawo Budowlane.
3. W załączeniu uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające wpis
na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

                                                                                 ---------------------------------------
                                                                                        /Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/
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