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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 

 PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ 

A.  DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 
1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 

2. Zaświadczenie o przynależności do MOIIB projektanta i sprawdzającego 

3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 

B. OPIS TECHNICZNY 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

3. OPIS OBIEKTU 

4. OPIS ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI  HYDRANTOWEJ 

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA- BUDYNEK 1 

6. PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA- BUDYNKI 1A i 3A 

7. ZESTAW HYDROFOROWY 

8. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

9. UWAGI WYKONAWCZE I KOŃCOWE 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  DLA OPRACOWANIA 

PLANU B I O Z 

 

 

C. RYSUNKI : 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

1-01 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PARTERU BUD 1 1:100 

1-02 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 1 BUD 1 1:100 

1-03 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 2 BUD 1 1:100 

1-04 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 3 BUD 1 1:100 

1-05 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 4 BUD 1 1:100 

1-06 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 5 BUD 1 1:100 

1-07 INSTALACJA HYDRANTOWA – SCHEMAT INSTALACJI BUD 1 -/- 

1A-01 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PARTERU BUD 1A 1:100 

1A-02 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 1 BUD 1A 1:100 

1A-03 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 2 BUD 1A 1:100 
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1A-04 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 3 BUD 1A 1:100 

1A-05 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 4 BUD 1A 1:100 

1A-06 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 5 BUD 1A 1:100 

1A-07 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 6 BUD 1A 1:100 

1A-08 INSTALACJA HYDRANTOWA – SCHEMAT INSTALACJI BUD 1A -/- 

3A-01 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PARTERU BUD 3A 1:100 

3A-02 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 1 BUD 3A 1:100 

3A-03 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 2 BUD 3A 1:100 

3A-04 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 3 BUD 3A 1:100 

3A-05 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 4 BUD 3A 1:100 

3A-06 INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PIĘTRA 5 BUD 3A 1:100 
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A.  DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE  

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Na podstawie art. 20 i art. 35 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (z 

późniejszymi zmianami) oświadczam, że Dokumentacja Projektowa:  

„PROJEKT INSTALACJI HYDRANTOWEJ 

ROZDZIELENIE  WODY BYTOWEJ I WODY POŻAROWEJ DLA BUDYNKU PRZY  

UL. KONSTRUKTORSKIEJ 1 ORAZ ROZDZIELENIE WODY BYTOWEJ I WODY POŻAROWEJ WRAZ Z 

WYMIANĄ HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH PRZY UL. KONSTRUKTORSKIEJ 1A I 3A” 

została opracowana w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art.5, ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo Budowlane) i obowiązującymi przepisami. 

 

 Pieczątka: Podpis: 

1 

 

mgr inż. Paweł Budziak 

Upr. MAZ/0411/POOS/11,                  

Izba MAZ/IS/0089/10   

  

2 

 

mgr inż. Krzysztof  Pajura                   

Upr. PDK/0007/POOS/09                                   

Izba MAZ/IS/0228/08  
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B.  OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Projekt Budowlano- wykonawczy wykonany został na podstawie: 

 Inwentaryzacja własna istniejącej instalacji wodociągowej i hydrantowej na 

obiekcie. 

 Istniejącej dokumentacji archiwalnej obiektu. 

 Zalecenia Inwestora. 

 Obowiązujących norm i przepisów. 

 Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane, art. 20  ust. 4 (t.j.: Dz.U. 

2017 poz. 1332). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7.06.2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).  

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA   

Zakres opracowania obejmuje projekt rozdzielenia  wody bytowej i wody pożarowej 

dla budynku przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz rozdzielania wody bytowej i wody 

pożarowej wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych przy ul. Konstruktorskiej 1A i 3A 

w Warszawie. Przewiduje się całkowitą wymianę istniejących pionów hydrantowych, 

wymianę hydrantów wewnętrznych na hydranty HP25 (Konstruktorska 1A i 3A)  

i doposażenie instalacji w dodatkowe hydranty wewnętrzne HP25 (Konstruktorska  

1A i 3A).   

3. OPIS OBIEKTU 

 Budynek pełni funkcję biurową oraz konferencyjną,  kompleks składa się z 3 

sześciokondygnacyjnych budynków (niepodpiwniczone) połączonych 

dwukondygnacyjnym łącznikiem.  
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 Budynek średniowysoki ZL III, klasy odporności pożarowej C. 

 Budynek zaopatrywany jest w wodę z miejskiej sieci.  

 Pomieszczenie wlotu wody z zestawem wodomierzowym usytuowane są  

w wydzielonym pomieszczeniu. Budynek Konstruktorska 1 ma indywidualne 

przyłącze wodociągowe, Budynek przy ul. Konstruktorskiej 1A i 3A mają 

wspólne przyłącze wodociągowe zlokalizowane w budynku 1A.  

4. OPIS ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI  HYDRANTOWEJ 

Konstruktorska 1. 

Budynek zaopatrzony jest w wodę na cele socjalno-bytowe i ppoż. wewnętrzne 

istniejącym przyłączem z miejskiej sieci wodociągowej położonej prostopadle do ulicy 

Konstruktorskiej. Wejście przyłącza wodociągowego wraz z wodomierzem 

usytuowane jest w wydzielonym pomieszczeniu. Zainstalowany jest zastaw 

hydroforowy podnoszący ciśnienie w instalacji wodnej i hydrantowej. W budynku są  

2 piony hydrantowe zasilające 2 hydranty HP52 oraz 10 hydrantów HP25. Brak 

rozdzielenia instalacji wody bytowej i hydrantowej.  

 

Konstruktorska 1A i 3A. 

Budynek zaopatrzony jest w wodę na cele socjalno-bytowe i ppoż. wewnętrzne 

istniejącym przyłączem z miejskiej sieci wodociągowej położonej prostopadle do ulicy 

Konstruktorskiej. Wejście przyłącza wodociągowego wraz z wodomierzem 

usytuowane jest w wydzielonym pomieszczeniu budynku 1A. Zainstalowany jest 

zastaw hydroforowy podnoszący ciśnienie w instalacji wodnej i hydrantowej.  

W budynku 1A zainstalowano 7 hydrantów  HP52, a w budynku 3A zainstalowano 6 

hydrantów  HP52. Brak rozdzielenia instalacji wody bytowej i hydrantowej. 

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA- BUDYNEK 1 

Zasilanie budynku w wodę realizowane jest z istniejącego przyłącza wodociągowego  

z miejskiej sieci wodociągowej położonej prostopadle do ulicy Konstruktorskiej.  

 

W  budynku zaprojektowano instalację wodociągowa dla potrzeb wewnętrznej 

ochrony p. pożarowej zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, Nr 109, poz. 719).  

 

Dla zabezpieczenia budynku, przewiduje się zastosowanie istniejących wewnętrznych 

hydrantów HP52 umieszczonych na parterze oraz HP25 na wyższych kondygnacjach, 

w szafkach z zamykanymi drzwiczkami, z wężem półsztywnym pożarniczym o zasięgu 

30m , nawijanym na bęben. 



Projekt instalacji hydrantowej przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie 

 

 

BIPROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Pabianicka 26/5,  04-219 Warszawa, tel.: (22) 378 12 89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl  

Strona 11 z 18 

 

 

Minimalne ciśnienie wypływu dla hydrantów musi wynosić 0,2 MPa. 

Zapotrzebowanie wody na cele p. pożarowe do wewnętrznego gaszenia pożaru 

przyjęto przy założeniu równoczesnego działania hydrantu HP52 i HP25, przy ciśnieniu 

0,2Mpa. qp. poż. =1 x 2,5= 2,5 dm3/s. 

Dla zapewnienia wymaganego ciśnienia wody 0,2 MPa na wypływie z pyszczka 

prądownicy hydrantu wewnętrznego, wykorzystany zostanie istniejący zestaw 

hydroforowy.  

 

Projektowany układ instalacji hydrantowej - instalacją jednostrefową z rozdziałem 

dolnym.  

Instalację doprowadzającą wodę do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych ze 

szwem  podwójnie ocynkowane. Rury stalowe ocynkowane należy łączyć za pomocą 

gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego. Połączenia należy 

uszczelniać przy pomocy przędzy z konopi lub taśmy teflonowej. Zmiany kierunku 

prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników.  

Przejście przewodów instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie 

p.poż. należy wykonać w odporności ogniowej takiej, jak przegroda. 

Przewody poziome (do pionów hydrantowych) prowadzone w przestrzeni sufitów 

podwieszonych należy mocować przy pomocy obejm z wkładkami gumowymi, 

bezpośrednio do stropu lub ścian. Pomiędzy elementy mocujące a przegrody należy 

stosować przekładki gumowe. Całość mocowania musi zapobiegać przenoszeniu się 

drgań powstających w wyniku działania instalacji. 

Testy ciśnienia dla przewodów instalacji hydrantowej, która będzie zakryta 

elementami budowlanymi należy przeprowadzić przed ostatecznymi pracami 

budowlanymi.  

 

Należy wykonać oddzielenie wody bytowej o hydrantowej. Na przewodzie zasilającym 

instalacje wody użytkowej należy zamontować zawór pierwszeństwa Dn80, 

zamykający się w przypadku spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej. Zawór 

pierwszeństwa dostarczany jest z dwoma zworami pilotowymi kontrolującymi 

ciśnienie w instalacji. Spadek ciśnienia poniżej wartości ustawionej (3,5 bar)  powoduje 

zamknięcie zaworu i odcięcie instalacji wody bytowej. W celach serwisowych zaworu 

pierwszeństwa należy przewidzieć obejście by-pass z zaworem odcinającym Dn80 

normalnie zamkniętym i zabezpieczonym przed otwarciem.   

Na przewodzie wody hydrantowej należy zamontować dodatkowy izolator 

przepływów zwrotnych typ EA Dn80 zapobiegający skażeniu wody bytowej. Przed 

zaworem antyskażeniowym należy zainstalować zawór odcinający DN80 

zabezpieczony przez zamknięciem (np.: zdjęcie pokrętła).  
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Próby 

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy przeprowadzić próbę szczelności, 

wytrzymałości na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr 

w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po wykonaniu prób należy sporządzić 

protokół. Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji 

 

Uwaga 

W zakresie wymiany jest także odcinek instalacji wodociągowej od zaworu 

odcinającego za wodomierzem głównym zgodnie ze schematem instalacji wg rysunku 

1-07 (kolor niebieski) 

6. PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA- BUDYNKI 1A i 3A 

Zasilanie obu budynków w wodę realizowane jest z istniejącego przyłącza 

wodociągowego z miejskiej sieci wodociągowej położonej prostopadle do ulicy 

Konstruktorskiej.  

 

W  budynkach zaprojektowano instalację wodociągowa dla potrzeb wewnętrznej 

ochrony p. pożarowej zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

 

Dla zabezpieczenia budynku, przewiduje się zastosowanie wewnętrznych hydrantów 

HP25 umieszczonych na wszystkich kondygnacjach, w natynkowych lub 

podtynkowych szafkach koloru białego z zamykanymi drzwiczkami, z wężem 

półsztywnym pożarniczym o średnicy Dn25 i zasięgu 30m , nawijanym na bęben. 

Hydrant należy oznakować oraz należy wyposażyć w instrukcję obsługi. Wszystkie 

projektowane hydranty Dn25 montować na wysokości 1,35 m od podłogi. Hydranty 

zostaną rozmieszczone tak, aby pokryły swym zasięgiem całą powierzchnię budynku. 

Hydranty wewnętrzne powinny być dopuszczone do użytkowania przez Instytut 

badawczy Państwowej Straży Pożarnej wskazany przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, zgodnie z Art. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 

620).  

Minimalne ciśnienie wypływu dla hydrantów musi wynosić 0,2 MPa. 

Zapotrzebowanie wody na cele p. pożarowe do wewnętrznego gaszenia pożaru 

przyjęto przy założeniu równoczesnego działania dwóch hydrantów HP25, przy 

ciśnieniu 0,2Mpa. qp. poż. =2 x 1 = 2 dm3/s. 

Dla zapewnienia wymaganego ciśnienia wody 0,2 MPa na wypływie z pyszczka 

prądownicy hydrantu wewnętrznego, wykorzystany zostanie istniejący zestaw 

hydroforowy.   
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Projektowany układ instalacji hydrantowej - instalacją jednostrefową z rozdziałem 

dolnym.   

Instalację doprowadzającą wodę do hydrantów wewnętrznych z rur stalowych ze 

szwem podwójnie ocynkowanych. Rury stalowe ocynkowane należy łączyć za pomocą 

gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego. Połączenia należy 

uszczelniać przy pomocy przędzy z konopi lub taśmy teflonowej. Zmiany kierunku 

prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników.  

Przejście przewodów instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie 

p.poż. należy wykonać w odporności ogniowej takiej, jak przegroda. 

Przewody poziome (do pionów hydrantowych) prowadzone w przestrzeni sufitów 

podwieszonych należy mocować przy pomocy obejm z wkładkami gumowymi, 

bezpośrednio do stropu lub ścian. Pomiędzy elementy mocujące a przegrody należy 

stosować przekładki gumowe. Całość mocowania musi zapobiegać przenoszeniu się 

drgań powstających w wyniku działania instalacji. 

Hydranty wewnętrzne powinny być dopuszczone do użytkowania przez Instytut 

badawczy Państwowej Straży Pożarnej wskazany przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, zgodnie z Art. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 

620).  

Testy ciśnienia dla przewodów instalacji hydrantowej, która będzie zakryta 

elementami budowlanymi należy przeprowadzić przed ostatecznymi pracami 

budowlanymi.  

 

Należy wykonać oddzielenie wody bytowej o hydrantowej. Na przewodzie zasilającym 

instalacje wody użytkowej należy zamontować zawór pierwszeństwa Dn80, 

zamykający się w przypadku spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej. Zawór 

pierwszeństwa dostarczany jest z dwoma zworami pilotowymi kontrolującymi 

ciśnienie w instalacji. Spadek ciśnienia poniżej wartości ustawionej (3,5 bar)  powoduje 

zamknięcie zaworu i odcięcie instalacji wody bytowej. W celach serwisowych zaworu 

pierwszeństwa należy przewidzieć obejście by-pass z zaworem odcinającym Dn80 

normalnie zamkniętym i zabezpieczonym przed otwarciem.   

Na przewodzie wody hydrantowej należy zamontować dodatkowy izolator 

przepływów zwrotnych typ EA Dn50 zapobiegający skażeniu wody bytowej. Przed 

zaworem antyskażeniowym należy zainstalować zawór odcinający DN50 

zabezpieczony przez zamknięciem (np.: zdjęcie pokrętła).  

 

Próby 

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy przeprowadzić próbę szczelności, 

wytrzymałości na ciśnienie 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr 

w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po wykonaniu prób należy sporządzić 

protokół. Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. 
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Uwaga 

W zakresie wymiany jest także odcinek instalacji wodociągowej od zaworu 

odcinającego za wodomierzem głównym zgodnie ze schematem instalacji wg rysunku 

1A-08 (kolor niebieski). 

 

ZESTAW HYDROFOROWY  

Ze względu na dobry stan techniczny zestawu hydroforowego oraz spełnienie 

wymaganych parametrów pracy zakłada się jego pozostawienie (dotyczy zestawu 

hydroforowego  w obu budynkach 1 i 1A). Zestaw hydroforowy składa się z 2 pomp. 

Parametry 1 pompy wynoszą: 

 Q=66-216l/min 1,1-3,6l/s, 

 H=59-26m, 

 230/400 V 50Hz, 8,6/5A, P1 2,8 kW. 

7. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

W ramach zabezpieczenia p.poż. projektowanych instalacji należy zastosować 

następujące elementy:  

 Przejścia wszystkich instalacji przez przegrody stanowiące elementy oddzielenia 

pożarowego należy zabezpieczyć przepustami przeciwpożarowymi w klasie EI tego 

elementu (przy pomocy rozwiązań systemowych posiadających aktualny atest).  

 Przejścia instalacji o średnicy powyżej 4 cm do pomieszczeń zamkniętych  

o wymaganej odporności nie mniejszej niż EI 60 lub REI 60 należy zabezpieczyć 

przepustami przeciwpożarowymi w klasie EI tego elementu.    

 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane  

z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku 

pożaru, w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 

przewodu lub klapy odcinającej. 

 Instalacja hydrantowa wykonana z rurociągów niepalnych (rura stalowa ze szwem 

podwójnie ocynkowane). 

8. UWAGI WYKONAWCZE I KOŃCOWE 

 proponowane materiały winny posiadać znak CE lub deklarację zgodności 

odnoszącą się do Aprobaty Technicznej lub inne potwierdzenie, że dopuszczone 

są do zastosowania przy wykonaniu instalacji objętej przedmiotem zamówienia 

oraz posiadać niezbędne atesty (świadectwa, że przedstawione do oceny 

wyroby, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie 

wpływają negatywnie na zdrowie i środowisko oraz wydane przez 

uprawniony podmiot), tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 



Projekt instalacji hydrantowej przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie 

 

 

BIPROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Pabianicka 26/5,  04-219 Warszawa, tel.: (22) 378 12 89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl  

Strona 15 z 18 

 

 Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem 

osób uprawnionych. 

 Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie  

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 

-Montażowych i podobnymi uregulowaniami. 

 Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją. 

 Odbiór robót może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji 

odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiałów). 

 Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową i obowiązującymi normami. 

 Wieszaki i podpory wykonać z elementów ocynkowanych z elementami 

wibroizolacji. 

 Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane. 

 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  DLA 

OPRACOWANIA PLANU BIOZ 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

a) Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: 

 wykonanie zabezpieczenia istniejącego wyposażenie budynku w rejonie prowadzenia 

prac budowlanych, 

 zabezpieczenie infrastruktury technicznej budynku w rejonie  prowadzenia prac 

budowlanych, 

 demontaż instalacji hydrantowej,  

 demontaż szafek hydrantowych,  

 montaż nowej instalacji hydrantowej, 

 montaż szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem, 

 próby ciśnienia, 

 próby i odbiory,                                                                                                                                                       

 wykonanie zabudowy z płyt G-K (zabudowa instalacji hydrantowej), 

 obmurowanie szafek hydrantowych, 

 uzupełnienie ubytków w tynkach w miejscu osadzenia szafek  i instalacji hydrantowej, 

 prace malarskie w miejscach wykonania prac montażowych, 
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 sprzątanie obszarów w których wykonano prace montażowe.  

 

b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Kompleks budynków biurowych ul Konstruktorska 

1, 1A i 3A  w Warszawie.  

c) Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

Kable zasilające wymagające demontażu lub przełożenia powinny być pozbawione napięcia 

na czas realizacji prac montażowych.  

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być  oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przewody elektryczne zasilające  urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia. 

Obszar robót montażowych powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami 

postronnymi. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 

podczas prac montażowych oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i 

przeciwpożarowych. 

d) Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

 Porażenie prądem elektrycznym – w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi 

zasilanych prądem elektrycznym. 

o Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego 

usunięcia. 

  Zatrucia, poparzenia – przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, 

rozpuszczalniki). 

o Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót malarskich. 

 Prace prowadzone na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu. 

o Czas występowania: okres prac prowadzonych na wysokości jw. 

 Materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagrożenia: tlen, acetylen  

o Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót demontażowych 

e) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom  

w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie: 

 Podczas wykonywania robót budowlano – montażowych należy stosować się do 

przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP. 
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f) Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pożaru, 

awarii i innych zagrożeń: 

Dla celów ewakuacji przewiduje się wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych 

budynków. 

g) Sposób prowadzenia instruktażu przed rozpoczęciem. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenia wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 

Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz  zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 

nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

 

Na terenie prowadzenia robót montażowych  powinny być udostępnione pracownikom do 

stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje powinny 

określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacja awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub 

zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, co do  której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

 

h) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

 szkolenie pracowników  w zakresie bhp, 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
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 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

 zasady stosowania przez  pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 

i) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom: 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

 Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

pracowników przed wypadkami przy pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 

 organizować , przygotowywać  i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę 

robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)   

  


