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REMONT  ODCINKÓW  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  PODPIWNICZENIU  

BUDYNKU OSZ  RADOM PRZY  UL. KRASZEWSKIEGO  1/7  W RADOMIU 



 

 
1. Podstawowe informacje  

 

Dane placówki: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu 

Adres: ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom  

 

2. Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem inwestycji jest  REMONT  ODCINKÓW  INSTALACJI  WODY  ZIMNEJ W  

PODPIWNICZENIU  w budynku Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu przy ul. 

Kraszewskiego 1/7. 

 

3. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)  

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

 

4. Szczegółowy opis prac remontowych 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana poziomów wody zimnej w podpiwniczeniu budynku 

w zakresie od wejścia przyłącza wody do budynku do odgałęzień pionów hydrantowych HP1 

i HP2. Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi w chwili obecnej przepisami w podpiwniczeniu 

budynku konieczne jest zlokalizowane nowych hydrantów p.poż. Dn 52 zapewniających 

wodę do gaszenia pożaru jak dla pomieszczeń PM.  

Projektuje się poprowadzenie nowej instalacji wody zimnej i wody p.poż. od wejścia 

przyłącza wody do budynku do odgałęzień pionów hydrantowych HP1 i HP2. 

Projektowana instalacja składa się z instalacji wody p.poż. wykonanej z rur stalowych 

ocynkowanych prowadzącej do pionów hydrantowych HP1 i HP2 oraz do dwóch 

projektowanych, nowych hydrantów Dn 52 w podpiwniczeniu budynku i z instalacji zimnej 

wody użytkowej wykonanej z rur PP  Pn16       o połączeniach zgrzewanych. 

Dodatkowo w ramach przystosowania do obowiązujących przepisów projektuje się 

zlokalizowanie na instalacji zimnej wody użytkowej zaworu zwrotnego antyskażeniowego w 

wersji BA i uruchamianego hydraulicznie zaworu pierwszeństwa instalacji p.poż. Na 

instalacji wody p.poż. jako zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym zaprojektowano 

zastosowanie zaworu zwrotnego antyskażeniowego w wersji EA. 

W pomieszczeniu z wodomierzem zaprojektowano zlokalizowanie kompaktowej 

przepompowni wody brudnej Minilift z tworzywa sztucznego, do zabudowy w podłodze 

(głębokość zabudowy 300 mm), z rusztem szczelinowym i pokrywą w klasie a15(+1,5t) z 

wyjmowaną pompą, włącznikiem pływakowym i klapą zwrotną moc 280W, 230 V o 



przepływie maksymalnym 8,0 m³/h. Odpływ wody z przepompowni wody brudnej włączyć 

przewodem Dn 42/2,4 do najbliższego poziomu kanalizacji sanitarnej prowadzonej po ścianie 

nad posadzką budynku. 

 

 

5. W celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Osobą wyznaczoną do kontaktu w 

tej sprawie jest. P. Leszek Małek tel. 696 446 416 

Wykonawca powinien osobiście wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania zamówienia. Ze względu na pracę w czynnym obiekcie, należy 

zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości 

miejsca prowadzonych robót. 

W celu wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie 

wodę oraz energię elektryczną. 

6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny być fabrycznie nowe, oznakowane 

symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od jakichkolwiek wad i usterek.  

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i 

kradzieżą. 

7. Uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia 

1) Wykonawca powinien w procesie wyceny, organizacji i realizacji zamówienia 

uwzględnić wymienione poniżej szczególne warunki wynikające z lokalizacji 

budynku, jego funkcji i sposób użytkowania. 

2) Budynek zlokalizowany w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7,  jest budynkiem 

biurowym, w którym mieści się Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Hotel OSZ i pomieszczenia 

biurowe. Z uwagi na fakt, że roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie, 

Wykonawca powinien dostosować organizację swojej pracy do potrzeb i wymagań 

użytkowników obiektu oraz klientów. 

3) Roboty uciążliwe – powodujące hałas, drgania, zapylenie, nieprzyjemne zapachy 

lub zanieczyszczenia powietrza substancjami toksycznymi – Wykonawca będzie 

realizował po godzinie 16.00 lub po uzgodnieniu terminu ich wykonania z 

Administratorem obiektu. 

4) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w 

miejscu prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi 

uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani 

przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni skontaktować się z 

Zamawiającym na adres e-mail: sekretariat@osz-radom.ohp.pl 



5) Wykonawca i wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji prac 

zobowiązane są do stosowania przepisów BHP oraz obowiązujących u Zamawiającego 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innych przepisów prawa wewnętrznego. 

6) Wykonawca wyposaży swoich pracowników w identyfikatory i zgłosi imienną 

listę pracowników pracownikom ochrony przed rozpoczęciem prac. 

7) Wykonawca zabezpieczy budynek i jego zasoby przed niekorzystnym wpływem 

robót, materiałów budowlanych i stosowanych technologii robót. 

8) Wykonawca prac będzie utrzymywał czystość i porządek na terenie 

prowadzonych prac oraz pozostawi teren robót w stanie nie pogorszonym a zużyte 

materiały i odpady zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 29 listopada 2000r. prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 792).. 

9) Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 sierpnia  2022 roku. 

Termin zakończenia robót, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz ewentualne 

wykonanie wszelkich poprawek i zaleceń stwierdzonych podczas odbioru, jak również 

całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem 

odpadów. 

10) Zamawiający z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego nie przewiduje 

możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 


