Specyfikacja Techniczna (Opis zakresu prac)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia
Wymiana poziomu instalacji wody zimnej od miejsca wprowadzenia wody do budynku do kotłowni
przy uwzględnieniu faktu iż poziom ten zasila wewnętrzną instalację hydrantów p-poż wraz
z robotami po-instalacyjnymi w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku
Narodowego w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4.
1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem wymiany instalacji (poziomu głównego)
wody zimnej w zakresie przedstawionym poniżej:
Zakres prac obejmuje:
a) Demontaż istniejącej skorodowanej instalacji – łącznie ok. 80 m instalacji wodnej, średnice
rur: Ø65 – ok. 40 m, Ø50 – ok. 35 m, Ø40 – ok. 5 m.
b) Wymiana rur, zaworów, kształtek i innych elementów składowych instalacji znajdujących się
na linii wymienianej instalacji – łącznie ok 80 m.
c) Ułożenie rur instalacji wodnej o wymaganych średnicach ze stali ocynkowanej spełniającej
PN-EN 10312:2006 oraz spełniającej wymogi instalacji zasilającej hydranty wewnętrzne p-poż
zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów Dz.U.2010.109.719
d)

Połączenie wymienionych instalacji z istniejącymi układami instalacyjnymi.

e) Przełożenie, w ustaleniu z gestorem sieci, przyrządów opomiarowujących (wodomierz).
f) Izolację stalowych rur izolacją polietylenową gr. 0,5cm celem zabezpieczenia przed
kondensacją
g) Przeprowadzenie próby szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego,
lecz nie większym niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu.
h) Inne prace konieczne do prawidłowego i kompleksowego wykonania niniejszego zamówienia
i)

Wykonawca w ramach zamówienia musi przeprowadzić wszelkie niezbędne płukania
i czyszczenia instalacji, a także wykonać i dostarczyć zamawiającemu niezbędne atesty
i badania dot. wykonywanych robót.

1.2.1 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
a) Roboty przygotowawcze instalacji zimnej wody:
- Wykonanie przebić przez ściany
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- Wykonanie niezbędnych bruzd w ścianach
- Wykonanie niezbędnych podwieszeń/mocowań
- Wywiezienie gruzu
- Demontaż rurociągów stalowych zimnej wody
- Wywiezienie złomu
b) Roboty montażowe instalacji wody zimnej
- Montaż rur stalowych ocynkowanych o wymaganych średnicach
- Podparcie rurociągów – konstrukcje stalowe z profilowanych kształtek
- Montaż punktów stałych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur
- Montaż zaworów kulowych
- Montaż wodomierzy do wody zimnej, wraz z zaplombowaniem
c) Próby, uruchomienie instalacji wody zimnej
- Płukanie instalacji wody zimnej
- Napełnianie instalacji wodą
- Próby szczelności instalacji wody zimnej
- Wykonanie izolacji otuliną dla instalacji wody zimnej
d) Roboty powykonawcze
- Zamurowanie przebić w ścianach wraz z malowaniem
1.3. Opis realizacji zamówienia
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przepisami
oraz normami aktualnie obowiązującymi.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zlecenia
do zakończenia i odbioru końcowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do:
- Zapoznania się z dokumentacja techniczną (rzuty, schematy)
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- Budowy zaplecza budowy i jego ochrony
- Przygotowania stanowiska roboczego i jego likwidacji po zakończeniu robót
- Zabezpieczenia terenu budowy
- Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementów budynku, np. nie wymieniana stolarka drzwiowa i itp.
- Wnoszenia wyposażenia a następnie jego wynoszenia po zakończeniu robót,
- Zabezpieczenia wyposażenia pozostającego w pomieszczeniach
- Kompleksowego sprzątania pomieszczeń po zakończeniu robót budowlanych
- Wywozu na składowisko i utylizacji gruzu powstałego na skutek robót remontowych
i rozbiórkowych,
- Montażu i demontażu rusztowań
- Zabezpieczenia instalacji
- Utylizacji odpadów,
- Utrzymania w czystości i porządku stanowiska roboczego
- Zniesienia oraz wyniesienia poza obręb budynku materiałów, elementów, osprzętu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementów
- Sprawdzenia prawidłowości wykonania robót. Wykonanie prób szczelności oraz dodatkowych
sprawdzeń nakazanych przez Zamawiającego
- Wykonania niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenia znaków
informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
- Przygotowania zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobierania, dopasowywania
elementów drewnianych, stalowych itp.
- Usuwania wad i usterek oraz naprawiania uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót
a zawinionych przez bezpośrednich Wykonawców
- Udziału w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót
- Przygotowania dokumentacji powykonawczej
1.3.2. Roboty tymczasowe:
- Ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach przy
pracach na wysokości do 5m
- Demontaż i ponowny montaż elementów kolizyjnych
1.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie
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unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren robót w należytej czystości
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami
- możliwością powstania pożaru
1.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiały łatwo palne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel w Wykonawcy.
1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia
robót budowlanych.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń
itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia.
1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi:
- Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracownika podczas pracy ( Dz.U 2002 nr 191 poz. 1596, zm. Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650 ze zm. )
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym
i natryskiwaniu cieplnym ( Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156)
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- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. bezpieczeństwa
i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu
i magazynowaniu karbidu ( Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 198 poz.2043)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych
w rejestrze wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji
zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy ( Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi
zmianami ( Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313)
z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930)
- Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830) tj. z dnia 8 czerwca 2021 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1210)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 1 lipca
2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392)
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami
demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku
stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej
powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem.
Do środków ochrony osobistej należą kaski ochronne, rękawice ochronne, maseczki ochronne,
a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.
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1.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego.
1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentów.
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE
zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( t.j.Dz. U. z 2021 r. poz.
1344, z późniejszymi zmianami)
Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną
dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu,
któremu mają służyć.
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną
Producenta wyrobu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966)

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację o producencie oraz
identyfikację wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące,
że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją, powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp
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oraz posiadać instrukcję obsługi. osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruch drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
Roboty należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm), Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2021 poz. 1213 ze zm.) oraz ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888 ze zm)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I. Budownictwo
ogólne, część I.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II – Instalacje
Sanitarne i Przemysłowe
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót
- Instrukcjami montażu
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzja Zamawiającego dotycząca akceptacji robót lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy. Polecenia Zamawiającego
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być
wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie ( dz.U. 2022 poz. 1225 ). Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami
montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich
montaż i instalacje.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, meble, urządzenia,
podłogi, materiały i elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót. Roboty rozbiórkowe
należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały pozostające
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oraz nadające się do ponownego montażu. W zakres robót wchodzi demontaż odcinków rurociągów
wody zimnej, oraz prace budowlane.
Rurociągi stalowe wody zimnej, należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki o długości pozwalającej
na wyniesienie z budynku i wykucie odcinków rur ze ścian i stropów.
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na najbliższe (uzgodnione
Zamawiającym) miejsce zwałki.
5.3. Badanie szczelności i uruchomienie instalacji z.w.
Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej:
Warunki wykonania badania szczelności
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem szachtów i kanałów, przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót
budowlanych wymaga zakrycia szachtów i kanałów, w których zmontowano część przewodów
instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności
należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności
powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas
badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość
ciśnienia próbnego.
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną.
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu,
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej
temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu
instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.
Przebieg badania szczelności wodą zimną.
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm) o zakresie
o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyższym.
Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w
najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości
półtorakrotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 9 barów. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna
przekraczać ±3 K). Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz
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stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta
badaniem szczelności.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
- Po wykonaniu prób, wszystkie elementy stalowe/rozdzielacze i itp./ należy zabezpieczyć przed
korozją
- Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa
do malowania. Ogólne wytyczne”, podłoże należy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie
do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości
przygotowania powierzchni stali do malowania”.
- Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej:
- 1 x farba olejno-żywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol)
o symbolu 221-004-950
- 2 x emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850
- Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne” Należy sprawdzić czy
wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony
- Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy
odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6
godzin. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją
wymieszać, używając benzyny do lakierów rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas
schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90
µm
- Z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników, podczas malowania należy
przestrzegać obowiązującej przepisy z bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
5.7. Izolacja cieplna z.w.
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu urządzenia lub odcinka rurociągów
i przeprowadzeniu próby szczelności oraz po przeprowadzeniu prawidłowości wykonania powyższych
robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle
przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Materiały izolacyjne, przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zwilgocenia lub
uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.
Nie dopuszcza się wykonania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchni uszkodzonej. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana
w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
5.8. Roboty budowlane towarzyszące
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Roboty budowlane towarzyszące należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część I.
6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Kontrola jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Kontrola winna obejmować:
- Jakość użytego materiału
- Atesty na materiały i urządzenia
- Świadectwo dopuszczenia do stosowania
- Aprobaty techniczne
- Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami
- Jakość i trwałość wykonania robót
- Zachowania warunków bhp i ochrony p. poż
- Opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny
- Certyfikaty lub opinie higieniczne Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
- Uprzątnięcia pomieszczeń po zakończeniu robót

6.2. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i Zamawiającego.
Powyższe roboty podlegają następującym obiorom:
- Odbiór końcowy
- Odbiór pogwarancyjny ostateczny
- Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania
- Protokoły prób ciśnieniowych
- Terminowość wykonania robót
- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
- Atesty na materiały i urządzenia
Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca
powiadomieniem Zamawiającego na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż 3 dni od
daty zgłoszenia.
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez
Zamawiającego.
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Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór pogwarancyjny
będzie polegał na ocenia robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie
gwarancyjnym i rękojmi.
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