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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dotyczących przystosowania budynku szkolnego przy ul Miodowej 18 w 

Płocku dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 17 w zakresie dostosowania 

istniejącej w obiekcie instalacji wody p-poż. do obowiązujących przepisów przeciwpożaro-

wych.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót objętych zadaniem wymienionym w pkt. I.2.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania remontu istniejącej instalacji hydran-

towej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Miodowej 18 w Płocku 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmują wszystkie czynno-

ści umożliwiające i mające na celu realizację zadania. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze 

określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, specy-

fikacją techniczną oraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez 

Inwestora a stanowiącymi część kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek  czy uzupełnień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie zadowa-

lającą jakość wykonania, wówczas materiały te zastaną zastąpione innymi, a roboty roze-

brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zakres robót obejmuje: 

1) demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, 

2) demontaż istniejących hydrantów, 

3) wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych wraz z montażem nie-

zbędnej armatury 

4) montaż hydrantów p.poż. 

5) zabezpieczenie przejść przez przegrody ogniowe. 

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną roboty przygotowawcze i montażowe wy-

mienionej wyżej instalacji. 

1.4. Określenie podstawowych definicji i pojęć 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpo-

wiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumenta-

cją projektową, specyfikacją techniczną oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy i za metody użyte przy budowie.  
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz z co najmniej jednym pełnym kompletem dokumentacji projektowej zawiera-

jącej wszelkie uzgodnienia oraz specyfikację techniczną. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy admin istracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-

dzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-

pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-

dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, i opis techniczny, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekaza-

ne Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

jak również dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w 

uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 

1.5.3. Informacje o terenie budowy. 

Miejscem budowy jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku położona przy ul. Miodowej 18. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainsta-

luje i będzie utrzymywać wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpie-

czenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Ma-

teriały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-

pieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.6. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pace nie 

były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speł-

niających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urzą-

dzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób za-

trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie kosz-

ty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymy-

wać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby elementy robót były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu od-

bioru. 
 

1.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy ad-

ministracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych pod-

czas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w peł-

ni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7. Nazwy kodów robót budowlano-montażowych 
 

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

2. Wymagania dotyczące materiałów. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki 

określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aproba-

ty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiada-

nych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodza-

jów materiałów instalacyjnych. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bę-

dą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to mate-

riały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywot-

ności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie aprobaty, atesty lub 

deklaracje zgodności. 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wy-

przedzeniem przed rozpoczęciem robót. Wykonawca przed użyciem powinien dostarczyć 

Zamawiającemu przedłożenie materiałowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badań 

laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania 
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materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Zama-

wiającego materiał z innego źródła.  

Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do wbudowania. 

Materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów nie spełniają-

cych wymagań do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych mate-

riałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom właściwe warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do stosowania (powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami czynników atmosferycznych). Ponadto 

sposób składowania powinien zabezpieczać spełnienie warunków BHP. Odpowiedzialność 

za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 

Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Urządzenia i armaturę należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w magazynach 

zamkniętych. Rury winny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnym 

opakowaniu. Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów. Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane 

w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego 

zastosowania. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyj-

nymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na 

miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z da-

nymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powsta-

nia wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je badaniom.  
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania 

tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, maszyn, urządzeń, itp.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Jego liczba i wydajność 

musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumenta-

cji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-

wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumen-

tów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jaki kol wiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące za-

chowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczo-

ne do robót. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-

łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzia-

nym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tere-

nu budowy. 

Rury, kształtki i armaturę należy przewozić jedynie takimi środkami transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożo-

nych materiałów oraz umożliwią właściwe zabezpieczenie materiałów w trakcie transportu. 
 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumen-

tacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu istniejących in-

stalacji hydrantowych w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.  

Po wykonaniu niezbędnych robót demontażowych instalacji hydrantowych, Wykonawca 

wykona roboty montażowe oraz niezbędne roboty budowlane w tym przebicia przez stropy i 

ściany oraz bruzdy w ścianach. Po wykonaniu robót montażowych instalacji hydrantowych 

oraz po przeprowadzeniu wszelkich prób określonych w dokumentacji projektowej Wyko-

nawca zobowiązany jest wykonać: 

- zaślepienie i zabezpieczenie ogiowe przebić przez stropy i ściany z uzupełnieniem powsta-

łych w trakcie prac ubytków 

Szczegółowy zakres tych robót określony został w dokumentacji projektowej będącej pod-

stawą do sporządzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robót. Wykonawca zobowią-

zany jest również wykonać polecenia Inwestora w zakresie tychże prac. 
 

5.3. Roboty montażowe. 

Zakres robót montażowych określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej i materiałach przetargowych. 
 

5.4. Ogólne warunki montażu urządzeń. 

Urządzenia należy montować zgodnie z DTR oraz instrukcją montażu poszczególnych 

urządzeń dostarczoną wraz z urządzeniem przez producenta urządzenia. Lokalizacja urzą-

dzeń wskazana została w dokumentacji projektowej. 
 

5.5. Wymagania dotyczące wykonania instalacji hydrantowej. 
 

Dla zapewnienia wymaganego zasięgu hydrantów wewnętrznych DN 25 i DN52, podczas 

poboru normatywnej ilości wody, ciśnienie na zaworze hydrantowym, położonym najnieko-

rzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, nie może być niższe niż 0,2 MPa.  
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Obowiązują na stępujące wartości wydajności minimalnej hydrantów wewnętrznych mie-

rzonej na wylocie prądownicy podczas poboru wody: 

a) hydrant wewnętrzny dn 25 – 1 dm3/s 

b) hydrant wewnętrzny dn 52 – 2,5 dm3/s 

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność 

określoną dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej 

średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.  Zgodnie z Normą PN-EN 671-

3 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne, przeglądy i konserwacje muszą być 

przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i do-

świadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, in-

strukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wy-

konania konserwacji i napraw zgodnie z normą PN–EN 671-3. 

Instalację hydrantową należy wykonać z rur i kształtek stalowych ocynkowanych o połą-

czeniach gwintowanych. Przewody należy izolować otuliną termoizolacyjną nierozprze-

strzeniającą ognia zabezpieczoną przeciwwilgociowo z zewnątrz powłoką z folii polietyleno-

wej o grubości min. 9 mm 

Na instalacji wody bytowej zainstalowany zostanie zawór pierwszeństwa, którego  zadaniem 

będzie automatyczne zamknięcie instalacji wody bytowej i zapewnienie wymaganej ilości 

wody do celów instalacji przeciwpożarowej w przypadku pożaru i ewentualnego uszkodze-

nia instalacji wody bytowej. Zawory te dodatkowo regulują i stabilizują ciśnienie w instala-

cji wody bytowej. 

W miejscach przejść przez przegrody (stropy, ściany) nie wolno wykonywać połączeń rur. 

Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych  

o średnicy większej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długości większej od grubości 

przegrody o 2cm - przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą przewodu a tuleją ochronną na-

leży wypełnić szczeliwem, zapewniającym możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Instalacje techniczne, w szczególności rury przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące 

oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te - zwane również przepustami - podobnie jak 

przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ognio-

wej. 

Przepusty ppoż. należy stosować przy przejściach przez strefy oddzielenia przeciwpożaro-

wego w klasie odporności ogniowej przegrody, gdy otwór dla tego przejścia przekracza 

0,04m. 

Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzieleń ogniowych zabezpieczyć w klasie odpor-

ności ogniowej przegrody (masą ogniochronną PROMASTOPR-Coating - uszczelnia przej-

ścia rur metalowych przez stropy i ściany) 

Szczegółowe wymagania i rozwiązania techniczne dotyczące wykonania instalacji hydran-

towej zawierać będzie dokumentacją projektowa. 

5.6. Uwagi do specyfikacji materiałowej. 

Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkre t-

nych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako 

służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego 

standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pocho-

dzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od 

wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych pa-

rametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do 

stosowania. 
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W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej urządzeń, ma-

teriałów i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, 

a zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji 

projektowej dokonana na własny koszt. 

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób 

czy urządzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych przew i-

dzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacją projek-

tową. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 

Kontrola związana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki prze-

prowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 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 wykonaniu poprawek przepro-

wadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projek-

tową. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykony-

wanych lub wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajem-

nej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie doku-

mentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośred-

nio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla zamontowanych urządzeń - 1 szt. 

- dla rurociągów   - 1 mb 

Obmiaru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej, warunków tech-

nicznych wykonania i odbioru robót. 
 

8. Odbiór robót. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót, ustalonych w 

warunkach kontraktu, w których określa się również terminy odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. Przedmiotem 

odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi odstępstwami od 

dokumentacji projektowej uzgodnionymi wcześniej z Inwestorem, 

- prawidłowość działania instalacji, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek. 
 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny 
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- dziennik budowy; 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami po-

zwolenia na budowę i przepisami; 

- obmiary powykonawcze; 

- protokoły wykonanych badań odbiorczych; 

- dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  wyroby  budowlane,  z  

których  wykonano instalację; 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonaw-

czym 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku od-

stępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia od-

stępstw sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych sprawdzić protokoły zawierające 

wyniki badań odbiorczych 

- sprawdzić zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną; 

- sprawdzić jakość zastosowanych materiałów; sprawdzić sposób prowadzenia przewodów;  

- sprawdzić ułożenie przewodów na ścianach lub w bruzdach; 

- sprawdzić prowadzenie i wykonanie pionów; 

- sprawdzić spadki przewodów; 

- sprawdzić zamocowanie przewodów; 

- sprawdzić sposób usytuowania przewodów i armatury; 

- sprawdzić szczelność pionów wewnętrznych. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub pro-

tokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z poda-

niem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności jest podpisany bez uwag przez Zamawiającego protokół końcowy wy-

konania robót. Zapłata nastąpi zgodnie z umową za wykonanie zadania. 
 

10. Przepisy związane 
 

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane j Dz.U. z 2013r  poz.1409 z późn. zm.) 
 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 

15.06.2002 z późniejszymi zmianami) 
 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270). 
 

- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) 
 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 14 maja 2004r. w sprawie spo-

sobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. 

U. Nr 130, poz.1387) 
 

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz.177, 
tj, z 2006r. z późniejszymi zmianami) 
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- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu na-

dawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz. 2077) 
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Insta-

lacje sanitarne i przemysłowe. 
 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2002 roku Nr 

147, poz. 1029 oraz z 2003 roku Nr 52, poz. 452); 
 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010r.) 
 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 

poz, 1030);  
 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2003r. Nr 121, poz. 1137). 
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