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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-45000000-0,  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2 Specyfikacja Techniczna ST-45000000-0"Wymagania Ogólne" 

odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych prac budowlanych w 
zakresie robót budowlanych oraz instalacyjnych w branży sanitarnej przy 
remoncie pomieszczeń piwnicznych, wymiana pionów c.o. w budynku Ratusza w 
Kątach Wrocławskich. 

1.3 Nazwa zadania inwestycyjnego: 
REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I WYMIANA PIONÓW C.O. 

1.4 Adres inwestycji: 
RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE 

1.5 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1.6 Zamawiający : 

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE 

1.7 Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym 

1.8 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w 
pkt.1.1. oraz w wykonawczej dokumentacji projektowej dostarczonej przez 
Zamawiającego na potrzeby realizacji kontraktu. 
1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

 

ST-45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 
 

1.2.2. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

 
1.9 Zakres Robót objętych ST 
1.10 Zakres robót obejmuje wszelkie działania związane z robotami rozbiórkowymi, 
robotami budowlanymi i instalacyjnymi przystosowującymi obiekt do nowych potrzeb. 
Szczegółowy zakres robót dla każdej z branż robót określa „Opis remontu; branża 
sanitarna”. 



 

 

1.11 Lokalizacja robót 
Roboty objęte zamówieniem dotyczą obiektu budowlanego zlokalizowanego: Rynek - 
Ratusz 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE które zostaną wyremontowane. 

Istniejący stan obiektu. 

Obiekt przeznaczony do remontu jest obiektem publicznym: stan techniczny pomieszczeń 
piwnicznych wymaga remontu. 

Ogólne uwarunkowania prowadzenia robót . 
Roboty budowlano-remontowe będą prowadzone bez  wyłączania obiektu z użytkowania. 
Roboty mogą być prowadzone tylko w godzinach pracy Urzędu.  
Zamawiający zabezpieczy dostęp do mediów: 

pobór wody na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego przyłącza z 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego po uprzednim zamontowaniu przez 
Wykonawcę wodomierza.  
pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego 
przyłącza energetycznego, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego po 
uprzednim zamontowaniu przez Wykonawcę podlicznika energii.  
dostawy mediów będą odbywać się na koszt Wykonawcy. 
rozliczenie mediów nastąpi wg wskazań liczników. 

Zamawiający wymaga sporządzenia harmonogramu prac. 
Roboty będą odbywały się zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i 
dostarczonym wykonawcy harmonogramem robót. Przy ustalaniu planu realizacyjnego 
robót, Wykonawca winien uwzględnić zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej 
warunkujący kolejność wykonywania robót, okresy czasowe przeznaczone na realizację 
poszczególnych robót oraz cykl realizacji całego przedsięwzięcia. 
Zgodność robót z dokumentacją. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jednak, gdy w czasie realizacji robót okaże się, że dostarczona 
przez zamawiającego dokumentacja wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i kosztorysy a następnie  przedłoży je w trzech kopiach do 
akceptacji Zamawiającemu w dniu zaistniałej sytuacji. 

1.12 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.13 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
1.14 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 

1.14 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót 
powinny być nowe i pełnowartościowe. 



 

 

1.15 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.16 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do odnotowywania wydarzeń zaistniałych w 
toku wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorów, 
przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.17 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 

1.18 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.19 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono norm). 

1.20 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany 
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innym dokumentem normatywnym. 

1.21 Wyrób budowlany - należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.22 Polecenia Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.23 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.24 Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.25 Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 



 

 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także książkę montażu. 

1.26 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także DTR-ki, instrukcje obsługi i 
konserwacji urządzeń zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 

1.27 Rejestr obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego rejestr z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników Wpisy w rejestrze podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie terminu ich zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakości, planem bioz oraz poleceniami 
Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. 
Inspektora Nadzoru). 
Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy należy: 

opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy, 
ochrona środowiska, 
zabezpieczenie dostępu do mediów : należy zainstalować podliczniki pomiarowe 
mediów (woda, energia elektryczna) w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. 
zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
sanitarno-socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia. 

1.28 Przekazanie Terenu Budowy 
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Pozostałe kopie w/w dokumentów 
Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace. 

1.29 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
1.1. Dokumentacja Projektowa, którą opracowuje Zamawiający. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z Umową na wykonanie Robót Dokumentację 
projektową na którą składają się opis remontu z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

1.2. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym 
zakresie w ramach ceny ofertowej 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie umowy opracować we własnym zakresie i 
uzgodnić następującą dokumentację: 

1. Projekt organizacji Robót wraz z harmonogramem. Wykonawca wykona Projekt 
organizacji Robót uwzględniający technologię i sposób prowadzenia robót. Projekt 
powinien zawierać szczegółowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robót. 
Wykonawca w projektach technologicznych robót uwzględni wszelkie niezbędne prace 



 

 

związane z zabezpieczeniem robót, bezpieczeństwem i higieną pracy, a których nie ujęto 
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych. 
1.30 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również: 
1.31 protokoły odbiorowe robót, 
1.32 dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 
budownictwie, 
1.34 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego 
realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru) stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych na podstawie których uzyskał zlecenie 
realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub 
upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru), 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów 
ze skali rysunków. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość zrealizowanych robót 
budowlanych, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 
1.33 Zabezpieczenie Terenu Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa Terenu Robót 
oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji 
robót od chwili przekazania Terenu Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu 
Robót Zamawiającemu. 
Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.34 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. W okresie trwania budowy i wykończania 
robót Wykonawca będzie: 
1.35 stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn.zm.), 
1.36 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione 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 lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1.37 lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 



 

 

1.38 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
1.39 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.43 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.44 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
1.40 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych takich jak rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót i zapewnienie ich właściwego 
zabezpieczenia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń podziemnych, informacje podane na 
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach Terenu robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu obcych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy ich naprawie, 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.41 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych z tytułu nadmiernego 
obciążenia osiowego pojazdów. 
1.42 Bezpieczeństwo i higiena pracy 



 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 
1.43 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( 
Dz.U.2003.47.401 ) 
1.44 Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
1.45 Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 
sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( 
Dz.U.2000.26.313) 
1.46 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) 
1.47 pozostałe obowiązujące przepisy prawne okreslające wymagania bhp przy 
wykonywaniu prac. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.48 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.49 Ubezpieczenie 
Wykonawca ubezpieczy budowę i mienie znajdujące się na terenie budowy stosownie do 
wartości umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników 
oraz osób trzecich, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami 
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a także ruchu pojazdów w związku z 
wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie powinno obejmować sprzęt, urządzenia, 
maszyny i roboty zaangażowane w realizacji zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie „Zamawiającego" 
polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. Brak zawarcia  umowy 



 

 

ubezpieczenia będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.50 Przygotowanie terenu robót. 
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i 
towarzyszące związane z planowanymi budowlanymi robotami modernizacyjno- 
remontowymi. 

2. MATERIAŁY 

Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania 
umowy odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. 
(tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto powinny być zgodne z: 
1.51 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 
1.52 obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2004.204.2087), 
1.53 Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny 
posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041), 
1.54 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
(certyfikaty) zgodności potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane od 
wybranego dostawcy w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu robót. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów wg 
asortymentów, z zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót. 

1.55 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu robót. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

1.56 Przechowywanie i składowanie materiałów 



 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

1.57 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i 
uzyska zgodę Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Zamawiającego. 

SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystąpiły). Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy lub 
wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do 
robót. 

TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie 
przewidzianym 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 zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do 
terenu robót. 

WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiającego ( w tym również 
Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 
kontroli robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej). Do każdej z branż 
należy ustanowić kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiednie 
dla danej branży. 



 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie 
wykonanych robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. Decyzje 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i przywołanych wytycznych. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Program 
zapewnienia jakości winien zawierać: 
1.58 organizację wykonania robót, a w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
1.59 lokalizację i elementy składowe zaplecza budowy, 
1.60 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
1.61 wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
1.62 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
1.63 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
1.64 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
1.65 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
1.66 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
1.67 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw , lepiszczy ,kruszyw itd. 



 

 

1.68 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
1.69 wykaz materiałów podstawowych, które mają być zastosowane z zaznaczeniem 
producenta, sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja , 
znak bezpieczeństwa ). 
Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania palcu budowy. 
1.70 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać 
uwzględniony w cenie jednostkowej każdej z pozycji, której dotyczy. Wykonawca będzie 
przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 
1.71 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów do celów kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
1.77 Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje dotyczące materiałów i urządzeń 
Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
oraz wykazujące pełną zgodność z warunkami wymaganymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały które 
posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami ST to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 



 

 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela 
Zamawiającego ( np. inspektora nadzoru). Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 
1.72 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
1.73 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
1.74 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
1.75 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
1.76 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
1.77 uwagi i polecenia Zamawiającego, 
1.78 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
1.79 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót, 
1.80 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
1.81 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
1.82 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
1.83 wyniki prób poszczególnych elementów obiektu budowlanego z podaniem, kto je 
przeprowadzał 
1.84 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonawstwo robót i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w 
budownictwie 
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań 
będą gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót i winny zostać przekazane Zamawiającemu 
najpóźniej wraz z protokołem, którego dotyczą. Dokumenty te będą na bieżąco 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez 
Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do 
protokołów odbiorowych robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
1.85 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
1.86 protokół przekazania Terenu robót, 
1.87 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót) i inne 
umowy cywilno-prawne, 
1.88 protokoły odbioru robót, 
1.89 protokoły z narad i ustaleń, 
1.90 korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 
1.91 protokoły prób i rozruchu, 
1.92 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 



 

 

1.93 dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 1.100 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym na Terenie robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na jego życzenie. Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie 
oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą przedsięwzięcia. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
W toku wykonanych robót będzie prowadzona Książka obmiarów, bowiem rozliczenie 
robót nastąpi zgodnie z ceną kosztorysową - o ile nie nastąpią inne uzgodnienia w tym 
zakresie określone w Umowie o realizację Robót, zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. 
W przypadku rozliczania robót zgodnie z cena ryczałtową - w toku wykonanych robót nie 
będzie prowadzona Książka obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót i nie daje podstaw do żądania dodatkowego 
wynagrodzenia. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. Jeśli Inspektor 
Nadzoru będzie wymagał dodatkowo, by jakaś część robót została obmierzona, to 
uprzedzi o tym Wykonawcę, który winien wziąć udział w dokonaniu pomiarów. Jeżeli 
Wykonawca nie stawi się , to pomiary dokonane przez Inspektora Nadzoru będą uważane 
za ważne. 
1.94 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiary będą dokonywane w ilościach netto dla każdego z elementów robót, a zasady 
określania ilości robót będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub w 
Przedmiarze. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
1.95 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 



 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
1.96 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
1.97 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorami warunkującymi płatności częściowe lub 
przed końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 
w Robotach lub zmiany Wykonawcy(podwykonawcy) Robót. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 
odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe,odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając 
telefonicznie Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie 
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

1.98 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które 
stanowią zakończony element całego zadania i dotyczy:każdego odcinka robót w 
odniesieniu do którego ustalono, że podlega odbiorowi częściowemu, każdej znaczącej 
części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez 
Zamawiającego, każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub 
użytkowania przed ukończeniem. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając 
telefonicznie Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie 
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o 



 

 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

1.99 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót winno zostać pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres 
Zamawiającego. Informacja o gotowości do odbioru winna zostać równocześnie 
przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. 
Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych 
od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Pozostałe 
wymagania odnośnie zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy. Odbioru 
ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie złożonych dokumentów, oceny 
wizualnej wykonanych robót oraz zgodności z ST i Dokumentacja Techniczną. Ponadto 
Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, 
branżowych, zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku niewykonania 
nakazanych robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót 
nieznacznie odbiega w poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne 
obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja podejmie decyzję o możliwości i warunkach 
odbioru wykonanych robót. 

8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny 
protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1.100 powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
1.101 Dziennik Budowy, 
1.102 Rejestr Obmiarów (jeśli wynagrodzenie będzie obliczane metodą obmiarową) 
1.103 dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w 
budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
1.104 recepty i ustalenia technologiczne, 
1.105 wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z 
wymaganiami ST, 
1.106 wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 
1. 114 rysunki na wykonanie robót towarzyszących jak np. przełożenie linii itp. oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
1.107 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
1.108 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 
1.109 DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające wymagania 
8.5.1) o odpowiedniej szczegółowości umożliwiającej eksploatację, konserwację, 
regulacje i naprawy zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 
1.110 Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu 
terenu budowy 
1.111 Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi lub wskazanymi 
normami, 
1.112 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST. W 
przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej Zamawiającego , roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w 



 

 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentacji 
powykonawczej i ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
8.5.1. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. Wykonawca 
dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji 
eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. Każda instrukcja winna zawierać 
dane: 
Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia Spis treści 
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy 
Gwarancje producenta 
Wykresy i ilustracje 
Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu Dane o 
osiągach i wielkości nominalne Instrukcje instalacyjne Procedura rozruchu Właściwa 
regulacja Procedury testowania Zasady eksploatacji 
Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
Środki ostrożności 
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania 
Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 
Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 
Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

8.5.2. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
Zamawiającemu. 

8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu 
okresu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z 
wnioskiem o ostateczne przejęcie robót w ciągu 21 dni przed upływem terminu gwarancji. 
Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru i nie podpisze protokołu odbioru i przejęcia robót 



 

 

w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to będzie się uważało, że roboty 
zostały odebrane, a protokół wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne 
informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań 
technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji 
dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na 
wartość złożonej oferty przetargowej. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i 
dokumentacji technicznej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
1.113 robociznę bezpośrednią, 
1.114 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
1.115 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
1.124koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz prowadzenia robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 1.125koszty 
organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
1.126zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
1.127podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za 
daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót opisanych tą pozycją kosztorysową. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
podana przez Wykonawcę dla tej pozycji kosztorysowej. 
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich 
prac wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia 
przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane 
formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1.116 Normy i normatywy. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 



 

 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania 
ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami norm. 
Ogólne przepisy prawne. 
Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst.jedn. Dz.U.2006.156.1118 z późn.zm.) 
PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne" 
PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze 
zmian.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086) Ustawa z 
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) Rozporządzeniu 
Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U.2004.195.2011). 

 
 
 
 
 



 

ST-45331100-7 

INSTALACJA C.O. 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji centralnego ogrzewania, która zostanie wykonana podczas remontu 
pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 
1, 55-080 Kąty Wrocławskie. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót w zakresie instalacji c.o. wynikających z zakresu prac 
przewidzianych w branżowym projekcie instalacyjnym. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie dostawę i montażu elementów instalacji c.o. na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Ogólny zakres prac określono w ST- 
450.00.0 „Wymagania ogólne". Szczegółowy zakres prac obejmuje : 

1.117 roboty przygotowawcze, 
1.118 zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 
robót, 
1.119 dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
1.120 wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
1.121 rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja, 
1.122 oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
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1.123 wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 
wykonania robót: wyznaczenie miejsca ułożenia, ustawienie we właściwym miejscu, 
wypoziomowanie, sposób podparcia , cięcie rur, montaż poszczególnych elementów, 
regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie połączeń, zabezpieczenie wylotów 
podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urządzeń oraz 
zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie, 
1.124 sprawdzenie poprawności montażu, 
1.125 montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż 
i demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych, 
1.126 osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
1.127 wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 
przeprowadzenia elementów instalacji, 
1.128 zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 
ścian w miejscach bruzd, 
1.129 uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ściany), 
założenie tulei ochronnych, 
1.130 dokonanie regulacji urządzeń, armatury i instalacji oraz przeprowadzenie prób w 
zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montażowej zainstalowanych materiałów i 
urządzeń, 
1.131 uruchomienie serwisowe urządzeń, 
1.132 wykonanie niezbędnych pomiarów i prób , w tym próba szczelności, płukanie 
instalacji, sprawdzenie zadziałania armatury, 
1.133 prace porządkowe, 
1.134 unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
1.135 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
1.136 przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach 
odbiorowych. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
1.137 montaż miedzianych rurociągów c.o. wraz z armaturą , 
1.138 montaż kompensatorów na rurociągach miedzianych, 
1.139 montaż zaworów, 
1.140 montaż izolacji z pianki polietylenowej na rurociągach , 
1.141 montaż grzejników płytowych, 
1.142 uzbrojenie grzejników w armaturę odcinającą, odpowietrzniki i zawory 
termostatyczne, 
1.143 uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane oraz zamurowanie 
bruzd, 
1.144 próba szczelności na zimno i na gorąco, 
1.145 płukanie instalacji i grzejników, 
1.146 regulację instalacji na gorąco. 

1.147 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.00.0 
„Wymagania ogólne" oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne", PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a także w przywołanych 
normach przedmiotowych. 

1.148 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami 



 

Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-45000000-0 
„Wymagania ogólne". 

2.MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
Ponadto wszystkie urządzenia elektryczne winny posiadać dokumentację techniczno- 
ruchową , instrukcję obsługi (instrukcję użytkowania) i konserwacji. 1.359Rury miedziane 
twarde (290) w sztangach, spełniające wymagania normy PN-EN 1057. 
1.149 Kształtki miedziane (łączniki) i kompensatory spełniające wymagania normy 
PN-EN 1254. 
1.150 Grzejniki c.o. do wodnej instalacji pompowej, spełniające wymagania normy 
PN-EN 442-1 i PN-EN 442-2 o wydajności zgodnej z zapotrzebowaniem ciepła 
określonym w dokumentacji projektowej z branży instalacyjnej. Grzejniki winny mieć 
aktualnie wymagane dopuszczenie; Deklaracja Zgodności z Polską Normą PN-EN 442 lub 
Deklaracja Zgodności z aprobatą techniczną, która została wystawiona przed wejściem w 
życie normy PN-EN 442. Wymagania techniczno-jakościowe: 
grzejnik dwupłytowy z ożebrowaniem konwekcyjnym, standardowy z kształtowaną płytą 
frontową z pokrywą górną typu grill i osłonami bocznymi, 
1.151 wykonany z wysokiej jakości blachy ze stali niskowęglowej, walcowanej na zimno o 
gr. płyty min. 1,20mm, a ożebrowania 0,5mm, 
1.152 posiadający cztery boczne otwory przyłączeniowe w każdym narożu grzejnika z 
gwintem wewnętrznym W, 
1.153 z wbudowanym zaworem grzejnikowym, 
1.154 wyposażone w zawór z nastawą wstępną, 
1.155 wyposażony w korek grzejnikowy i odpowietrznik ręczny, 
1.156 wyposażony w zestaw zawieszeń (zawieszeń kątowych lub szynowych oraz kołków 
rozporowych i śrub), 
maksymalna, dopuszczalna temperatura pracy do 1100C, 1.370ciśnienie robocze 1 MPa, 
maksymalne ciśnienie próbne 1,3 MPa , 
1.157 malowany proszkowo na kolor biały RAL 9010 (minimum 2-krotna warstwa), 
1.158 pozytywna ocena higieniczna Państwowego Zakładu Higieny, 
1.159 wymagany minimalny okres gwarancji; 6 lat 
Zawory odcinające tzw. reguluxy spełniające wymagania PN-91/M-75009 
1.160 mosiężne , 
1.161 połączenie gwintowe, 
1.162 z funkcją napełniania /opróżniania 
1.163 PN 10, 
1.164 temperatura pracy do 1200C, 1.380fabryczne uszczelnienia, 



 

1.381 pozytywna ocena higieniczna Państwowego Zakładu Higieny. 1.382 Głowce 
termostatyczne grzejnikowe z czujnikiem temperatury, spełniającej wymagania PN-EN 
215-1 i PN-90/M-75011 oraz : 
1.383głowica instytucjonalna ( z zabezpieczeniem) 1.384wyposażone w bezpiecznik 
mrozu , 1.385zakres temperatur 0-260C, 
1.165 z wbudowanym czujnikiem gazowym, 
1.166 przeznaczone do wkładki zaworowej wbudowanej w grzejnik. 1.388 Izolacja 
termiczna rurociągów spełniająca wymagania PN-B-02421: Otulina termoizolacyjna 
jednowarstwowa o grubości 13, 20 mm ze spienionego polietylenu do montażu 
podposadzkowego oraz w bruzdach, o następujących właściwościach : 
1.389 materiał zakwalifikowany jako co najmniej nie rozprzestrzeniający ognia zgodnie z 
PN-B-02873 
1.390odporność na działanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej: do 800C, 1.391 
posiadające świadectwo oceny higienicznej, 1.392obojętne w stosunku do izolowanego 
rurociągu, 1.393 nietoksyczne, 1.394odporne na działanie wody, 
1.395współczynnik przewodności cieplnej wg PN-EN ISO 8497 nie większy niż 0,040 
W/mK przy średniej temp. 20 0C 1.396 Zawór odpowietrzający odpowietrznik 
automatyczny) z zaworem stopowym spełniający wymagania normy PN-70/M-75012 
i PN-90/M-75003 
1.397maksymalne ciśnienie PN6, 1.398maksymalna temp. pracy +110 do1150C, 
1.167 minimalna temp. +40C, 
1.168 pozycja wbudowania ; pionowa 1.401średnica: 15mm 
1.402 Odpowietrznik grzejnikowy ręczny 1/2" spełniający wymagania normy 
PN-90/M- 75003 - w komplecie z grzejnikiem 1.403maks. ciśnienie 1,6 MPa 
1.404wyposażony w kluczyk do odpowietrznika 
1.169 Korek grzejnikowy spełniający wymagania normy PN-90/M-75003 - w komplecie z 
grzejnikiem. 
1.170 Uchwyty mocujące do rurociągów miedzianych; 1.407 klipsy z PCW z kołkiem 
rozporowym do mocowania rurociągów 
miedzianych, pojedyncze i podwójne, 1.408obejmy metalowe z powłoką galwaniczną, 
ocynkowaną o grubości 12-18^m z przekładką ze spienionego polietylenu lub gumy 
odpornej na starzenie o wytrzymałości termicznej od -80 do 1000C, z obustronnym 
zamknięciem i gwintem metrycznym z wkrętem 12-18mm. 
1.171 Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV - jako tuleja ochronna przejścia 
przez ścianę rury miedzianej. 
1.172 Elastyczna masa uszczelniająca do uszczelniania przejść przez przegrody 
wewnętrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi. 
1.173 Ognioochronna elastyczna masa uszczelniająca o klasie odporności ogniowej 
EI120 do uszczelnień przepustów rur niepalnych w murach i stropach , nie 
przepuszczająca gazu, dymu i wody np. firmy HILTI lub inna równoważna. 



 

1.174 Zawory spełniające wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w 
ciepłownictwie i systemach grzewczych: 
1.413Zawory(kurki) odcinające instalacji grzewczej : 
1.414dla średnic Dn<50 winny być gwintowe lub „do wspawania", powyżej - kołnierzowe, 
1.415materiał odporny na korozję tlenową zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal 
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza się zastosowanie materiału 304/0H18N9/ oraz 
321/1H18N9T/ 
1.416kula zamykająca i trzpień powinny być wykonane z materiału odpornego na 
korozję tlenową zgodnie z DIN17440. 1.417 pierścienie uszczelniające typu „O" i 
uszczelki powinny być wykonane z SIL 
C4400, PTFE lub innego tworzywa nie zawierającego azbestu. 1.418Wymagane 
zakresy dopuszczalnych ciśnień i temperatur : PN 10 bar i 
temperatura pracy 950C. 1.419klasa szczelności zamknięcia kurka-A wg PN-92/M-74001 ( 
nie dopuszcza się nieszczelności) 
1.420 na trzpieniu dźwignia (rączka ze stali węglowej lub stopu aluminium z powłoką 
malarską koloru czerwonego) do sterowania ręcznego, z ogranicznikiem kąta obortu 
gwarantującym prawidłowe położenie kuli w pozycjach „całkowicie otwarty" i „całkowicie 
zamknięty". 1.421 Zawór zwrotny 1.422 mosiężny, 
1.423dla średnic Dn<50 - gwintowe , powyżej - kołnierzowy. 1.424 Pompy 
Pompa obiegowa spełniająca wymagania norm PN-68/M-44003, PN-EN 809 powinna 
posiadać następujące cechy : 
w części hydraulicznej: 
1.425 pompa wirowa, jednostopniowa , bezdławicowa, 1.426korpus 
żeliwny, liniowy z króćcami o jednakowej średnicy, 1.427wirnik 
poliestrowy, 
1.175 przyłącza gwintowane, w części dot. silnika: 
1.176 silnik z integrowaną elektroniczną regulacją prędkości, 
1.430silnik asynchroniczny, dwubiegowy , krótkozwarty, 
1.431silnik  typu „mokrego", 
1.432wał silnika ceramiczny, 
1.433napięcie 220/230V, 
1.177 częstotliwość 50 HZ, 
1.178 klasa izolacji F, 
1.179 stopień ochrony IP 42 c) wymagania dodatkowe: 
1.180 cichobieżna ( do 40 dB), 
1.181 z płynną regulacją prędkości, 
1.182 z ochroną przed przeciążeniami, 
1.183 o braku konieczności obsługi. 

1.441 SPRZĘT 



 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w 
ST-450.00.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów: 
1.184 palnik gazowy z butlą, 
1.185 przecinak do rur, 
1.186 nożyce do rur z tworzyw sztucznych, 
1.187 sprężyna do gięcia rury, 
1.188 giętarka, 
1.189 przebijak, 
1.190 kalibrator, 
1.191 gradownik 
1.192 drobny sprzęt monterski 
1.193 elektronarzędzia, 
1.194 młotowiertarki i młoty do przebić przez przegrody. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
technologicznym robót. 

1.453 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w 
ST-450.00.0 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie 
wpływających niekorzystnie na ich właściwości. 
Grzejniki są przygotowane do transportu poprzez osłonięcie ich naroży osłonami z kartonu 
lub tworzywa sztucznego oraz fabryczne zapakowanie w folię termokurczliwą. Grzejniki 
należy transportować krytymi środkami transportu, a grzejniki zabezpieczyć tak, aby się nie 
przesuwały. Załadunek i wyładunek należy prowadzić tak, by nie uszkodzić opakowania i 
powłoki lakierniczej grzejnika. Grzejników nie wolno rzucać. 
Zawory należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, krytymi środkami transportu. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć armaturę przed przemieszczaniem się w celu 
uniknięcia uszkodzeń. Materiał izolacyjny należy transportować i przechowywać w sposób 
zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
Rury miedziane winny być przewożone bez kontaktu z innymi materiałami, które mogłyby 
je uszkodzić. Rury winny być podparte na całej długości. Długość nawisu rury nie może 
przekroczyć 1m. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-450.00.0 „Wymagania ogólne". 



 

Montaż rurociągów. 
Przewody miedziane należy prowadzić po ścianach. Przewody należy mocować do ścian 
budynku: do średnic 22mm można zastosować uchwyty w postaci „klipsów" z tworzywa 
sztucznego , a dla większych średnic pełnometalowe, ocynkowane uchwyty w formie 
obejm z przekładką z PCV . Mocowanie uchwytu do ściany przeprowadza się przy pomocy 
plastikowych kołków rozporowych. 
Łączenie i prowadzenie rurociągów należy przeprowadzać za pomocą łączników 
miedzianych poprzez lutowanie miękkie. Lutowanie miękkie polega na łączeniu 
elementów miedzianych lub mosiężnych i miedzianych w temperaturze do 4500C. Rurę 
należy przeciąć prostopadle do jej osi. Końcówki rury należy poddać gratowaniu. Łączone 
powierzchnie należy bardzo dokładnie wyczyścić za pomocą szczoteczki lub włókna 
niemetalicznego , aż do uzyskania metalicznego połysku. Na końcówkę rury (nie więcej niż 
na głębokość kielicha) nakłada się cienką warstwę pasty lutowniczej. Po wsunięciu rury do 
kielicha należy podgrzać złącze (rurę i kształtkę) i przyłożyć do krawędzi lut, który topiąc 
się jest wciągany w szczelinę kapilarną. Po ostygnięciu złącza należy usunąć resztki pasty 
lub topnika czystą szmatką. 
Oba przewody pionu dwururowego należy prowadzić równolegle obok siebie : pion 
zasilający po prawej, a powrotny po lewej stronie. Maksymalne odchylenie od pionu nie 
powinno wynosić więcej niż 1cm/ na kondygnację. Odległość między osią pionu a ścianą 
winna wynosić 35mm dla rur o średn. 32mm, i 40mm dla 40mm. 
Przejścia instalacji przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych 
chroniących ścianki rury miedzianej przed przetarciem , wykonanych z dowolnej rury 
systemu kanalizacyjnego PCV. Przejście przez ściany należy uszczelniać dowolnym 
materiałem plastycznym, a przejścia przez stropy elastyczną masą uszczelniającą o 
odporności ogniowej EI 120 np. HILTI lub równoważnym. Bruzdy w ścianach należy 
zamurować, uzupełnić tynkiem i pomalować. Bruzdy w posadzkach należy zabetonować. 
Izolacja rurociągów. 
Izolacja winna spełniać wymagania PN-B-02421. Izolowanie przewodów należy wykonać 
po przeprowadzeniu próby szczelności. Nie należy izolować instalacji podczas jej 
działania. Prace izolacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta materiału 
izolacyjnego , przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 100C. 
W czasie montażu izolacji należy zachować czystość i suchość powierzchni otulin oraz 
powierzchni izolowanych przewodów. Montaż otuliny polega na rozchyleniu otuliny, 
założeniu na rurociąg i sklejeniu zakładu wzdłuż otulin. Do montażu należy użyć 
dostępnych akcesoriów montażowych jak np. taśmy, folie itp. Styki wzdłużne otuliny winny 
być wobec siebie przesunięte o ok. 10-150. Odległość powierzchni izolacji rurociągów od 
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej 30mm dla rur o średnicy do 40mm i 
50mm dla rur o większej średnicy. 
Montaż grzejników. 



 

Grzejniki winny być zawieszane bezpośrednio na ścianach za pomocą wsporników do 
grzejników płytowych. Wsporniki montuje się do ściany za pomocą wkrętów dł. min. 60mm 
wkręcanych w plastikowe kołki rozporowe. Grzejniki należy montować w odległości min. 
7-10cm od posadzki i 15 cm od parapetu. Grzejniki należy ustawić poziomo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odstęp grzejnika od ściany 
winien wynosić min. 5cm. Montaż przeprowadza się w opakowaniu fabrycznym. Jeśli 
opakowanie uległo zniszczeniu, należy go zabezpieczyć w inny sposób. Opakowanie 
należy zdjąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika 
powinny być tak ukształtowane by po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 
grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Przewód zasilający należy podłączyć do 
górnego króćca grzejnika, a powrotny do dolnego. Otwory przyłączeniowe grzejników są 
fabryczne zasklepione plastikowymi korkami, które należy w trakcie montażu zastąpić 
odpowietrznikiem ręcznym (otwór górny) i korkiem (otwór dolny). Każdy grzejnik należy 
wyposażyć w zawór odcinający tzw. regulux oraz zawór termostatyczny z głowicą. Przed 
zamontowaniem zaworów, rury instalacji winny być dokładnie oczyszczone. Śrubunek 
zaworu grzejnikowego należy wkręcić w gwintowany otwór grzejnika- zalecany moment 
dokręcenia ok. 40Nm. Uszczelnienia gwintowane wykonać przy użyciu taśmy teflonowej. 
Po zamontowaniu zaworu należy zdjąć kapturek ochronny i ustawić nastawę wstępną, 
zgodne z instrukcją producenta. Głowice termostatyczne należy montować w pozycji 
poziomej, a następnie ustawić na zadaną temperaturę zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż odpowietrzania instalacji Odpowietrzanie instalacji powinno być wykonane 
zgodnie z wymogami normy PN-91/B- 02420. Na pionach oraz innych przewodach 
instalacji należy stosować odpowietrzniki automatyczne, natomiast na grzejnikach 
odpowietrzniki ręczne. 
Montaż pomp 
Pompy hermetyczne (bezdławicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów 
w osi rurociągu tak, by oś silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna 
skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku 
gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę przy pionowym położenia osi, silnik pompy 
powinien znajdować się nad pompą. Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory 
zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych 
uchwytami elastycznymi. Montaż pompy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta 
dotyczącymi jej montażu. Montaż śrubunku przy połączeniu gwintowanym musi 
umożliwiać wymianę pompy. Przewody elektryczne należy zamontować tak by 
wykraplająca się woda nie dostawała się po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed 
uruchomieniem pomp należy napełnić instalację wodą. Wszystkie elementy regulacyjne 
wbudowane w instalację , powinny znajdować się na rurociągu tłocznym. 
Próby 
Wykonaną instalację, po zakończeniu prac montażowych należy napełnić wodą. Przed 
badaniem szczelności należy instalację kilkakrotnie przepłukać wodą odpowiadającą 



 

normie PN-93/C-04607. Na 24 godziny przed próbą szczelności, instalacja winna być 
napełniona wodą i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać przeglądu 
wszystkich elementów instalacji oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, 
zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości 
zładu do badania szczelności, należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej podłączonej w jej najniższym punkcie do 
ciśnienia próbnego co najmniej 0,6MPa. Wynik badania należy uznać za pozytywny jeżeli 
w ciągu 20 minut manometr (o dokładności odczytu 0,01MPa) nie wykaże spadku 
ciśnienia o więcej niż 2%, oraz nie stwierdzi się przecieków i roszenia. Instalacji po 
przeprowadzonej próbie nie należy opróżniać z wody. 
Próbę szczelności i działanie instalacji na gorąco należy przeprowadzić przy najwyższych 
parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających temperatur 
obliczeniowych (80/600C). Przed rozpoczęciem próby, budynek winien być ogrzewany co 
najmniej przez 72 godziny. 
Instalację należy uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej jeżeli w 
czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% 
jego pojemności. 
Regulacja instalacji c.o. 
Regulację należy wykonać po montażu, płukaniu i próbie szczelności w stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na gałązkach i pionach instalacji muszą być otwarte, a 
ponadto należy skontrolować odpowietrzenie zładu. 
Regulację należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Tom II -Instalacje 
sanitarne i przemysłowe, Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988: Należy zadać nastawy 
wstępne na zaworach termostatycznych, spowodować wymuszenie obiegu czynnika 
grzewczego na gorąco (uruchomić pompę w węźle). Po tych czynnościach sprawdzić na 
każdym grzejniku wychłodzenie czynnika grzewczego. Wszystkie grzejniki winny 
wykazywać równomierne wychłodzenie w granicach 5-80C. Próbę prowadzić w ciągu 8 
godzin. Ewentualne odstępstwa temperatury powrotnej od w/w schłodzeń czynnika, 
należy korygować poprzez zmianę nastawy wstępnej zaworu termostatycznego. Oprócz 
nastaw na grzejnikach, należy ustawić nastawy wstępne na zaworach podpionowych. W 
trakcie próby instalacji na gorąco należy kontrolować wielkość schłodzenia czynnika 
grzewczego w poszczególnych pionach. Wszystkie piony winny wykazywać jednakowe 
wychłodzenie na poziomie 5-80C a parametry powietrza w poszczególnych 
pomieszczeniach są nie niższe niż w projekcie. Schłodzenie na pionach należy mierzyć za 
pomocą legalizowanych termometrów. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-450.00.0 
„Wymagania ogólne". 



 

Kontrola jakości robót. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Zamawiającego oraz wytycznymi montażowymi dostawców materiałów. Kontroli jakości 
podlega wykonanie: 
1.195 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów polegająca na sprawdzeniu 
zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
w ST i dokumentacji projektowej na podstawie oględzin zewnętrznych, badań oraz 
świadectw jakości, 
1.196 sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją na podstawie oględzin i 
pomiarów, 
1.197 sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji c.o. rurociągów zakresie: 
1.198 montażu rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie 
mocowań lub podparć, cięcie rur, połączenia, montaż kompensacji 
1.199 montażu izolacji termicznej, 
1.200 montażu grzejników w zakresie trwałości i stabilności osadzenia, odległości od 
przegród budowlanych, estetyki itp. 
1.201 montażu armatury: sprawdzenie zadziałania zaworów, 
1.202 montażu urządzeń, 
1.203 sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi, poprawność 
wykonania przejść przez przeszkody, 
1.204 wynik próby szczelności na zimno, 
1.205 efekt regulacji instalacji c.o. „na gorąco". Kontrola jakości robót pod względem 
estetyki obejmuje: 
1.206 zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej kolorystyki grzejników, 
1.207 estetyka zamocowania grzejników, uchwytów i wsporników, 
1.208 zamocowanie grzejników na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 
zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 
1.209 estetyka przejść przez przegrody. 
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest : 
1.210 mb - dla rurociągu mierzona w ich osi bez odliczania długości łączników oraz 
armatury łączonych na gwint, 
1.211 do ogólnej długości rurociągów wlicza się długość rur przyłączonych do grzejników 
(gałązek), armaturę łączoną na gwint, łączniki, 
1.212 zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, 
1.213 do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 
1.214 szt. lub kpl. - dla armatury i urządzeń, 
1.215 mb całkowitej długości rurociągów zasilających i powrotnych - dla próby szczelności 
na zimno i na gorąco, 
1.216 w sztukach dla aparatów grzejnych - dla uruchomienia i regulacji instalacji. 

1.476 ODBIÓR ROBÓT 
1.217 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.00.0 „Wymagania ogólne". 
1.218 Instalacja c.o. zostanie odebrana jeśli wszystkie wyniki sprawdzeń i badań 
jakościowych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny, instalacja nie będzie odebrana. 



 

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji c.o. 
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. 
Przed oddaniem instalacji c.o. do eksploatacji należy przeprowadzić odbiory robót 
ulegających zakryciu , odbiory częściowe oraz odbiór końcowy. 
Odbiory robót ulegających zakryciu obejmują sprawdzenie ułożenia przewodów przed ich 
zakryciem. 
Odbiorom częściowym podlegają : 
1.219 osadzenie i uzbrojenie grzejników, 
1.220 próba szczelności, płukanie instalacji. 
Z każdego odbioru częściowego lub robót ulegających zakryciu powinien być 
sporządzony protokół w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy, 
zawierający ocenę wykonania robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zostać 
wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Odbiór częściowy oraz odbiór robót ulegających zakryciu ma na celu jakościowe i 
ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 
1.221 pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego) do odbioru końcowego instalacji c.o. 
z równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 
1.222 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do 
dokumentacji projektowej jakie zostały wykonane w wyniku robót wykonawczych, 
1.223 protokoły badań, prób i pomiarów, 
1.224 protokoły odbiorów częściowych, 
1.225 dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych, 
1.226 dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 
budownictwie (atesty, deklaracje zgodności itd.), itp., instrukcej użytkowania, DTR-ki 
zamontowanych urządzeń itd., 
1.227 pisemne oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót, gotowości instalacji c.o. 
do eksploatacji i zgodności jej wykonania z projektem, oraz obowiązującymi 
przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. Komisja 
odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 
1.228 zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej , 
1.229 przeprowadzi oględziny armatury i wszystkich pozostałych elementów instalacji c.o. 
z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych materiałów, sposobów ich montażu 
i rozmieszczenia , oraz zgodności z umową, ST i obowiązującymi normami i pozostałymi 
przepisami , 
1.230 zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
1.231 przeprowadzi regulację instalacji, 
1.232 sporządzi protokół odbioru końcowego robót instalacyjnych. Komisja przerwie prace 
odbiorowe gdy: 
1.233 prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
1.234 przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
1.235 roboty nie zostały zakończone, 
1.236 wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub 
ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 
1.237 ocenę wyników wykonanych badań, 
1.238 potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
1.239 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
1.240 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
1.241 wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 
uzasadnienie decyzji komisji. 



 

Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy. 
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego 
oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych). 
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek 
oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-45000000-0 "Wymagania ogólne" 
oraz w umowie. 

9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 
1.242 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
1.243 wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
1.244 montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
1.245 ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu 
podparć, 
1.246 założenie tulei ochronnych przy przejściach przez przegrody, 
1.247 wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla rurociągów, 
1.248 montaż rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie 
mocowań lub podparć , cięcie rur, uszczelnienie, itd. 
1.249 montaż armatury i sprawdzenie zadziałania zaworów , 
1.250 montaż grzejników: wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie na ścianie, 
uzbrojenie , podłączenie do instalacji, 
1.251 prace porządkowe, 
1.252 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń i prób, 
1.253 unieszkodliwienie odpadów, 
1.254 pozostałę roboty wskazane w pkt. 1.3. Cena uwzględnia również : 
1.255 nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
1.256 ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku 
prowadzenia robót, 
1.257 postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 
przestawiania sprzętu. 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.258 Normy. 
PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. PN-EN 442 Grzejniki. Moc 
cieplna i metody badań. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 
PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 



 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 
grzejnikowe 
na ciśnienia nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i 
badania. 
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci c.o. Zawór odpowietrzający. 

PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania. PN-EN 1057 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. PN-EN 1254 Miedź i stopy 
miedzi. Łączniki instalacyjne. PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi 
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. 
Wymiary. PN-B-02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania się ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu 
ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych. PN-EN ISO 
6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 

1.259 Inne. 
1.260 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988, 
1.261 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                        
( Dz.U.2003.47.401 ) 
1.262 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997 w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy                                                       
( Dz.U.2003.169.1650 ) 
1.263 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 
sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( 
Dz.U.2000.26.313) 
1.264 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( z.U.2004.92.881 )0 o 
dozorze technicznym 
 
 
 
 
 



 

 


