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ROBOTY INSTALACYJNE. ST-00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1..1. Specyfikacja Techniczna D 1- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji . 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

1.2.1. Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w  podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST.   

1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: :. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz ze 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.2. Droga tymczasowa (montaŜowa )- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.3. Dziennik Budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 

Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.4. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji. 

1.4.5. Księga Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

wpisywania przez Wytwórcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru. 

1.4. 7. Odpowiednia ( bliska) - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.9. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.4.10. Rekultywacja- Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
. . 

1.4.11. Rysunki- część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem Robót. 

1.4.12. Ślepy Kosztorys- wykaz Robót z podaniem ich ilości ( przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
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1.4.13. Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- uŜytkowych. Zadanie 

moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną sieci lub jej 

elementu. . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.   

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Umowy Zasadniczej przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa w części sieciowej będzie zawierać: 

          l. Projekty techniczne sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projekty składają się z części 

opisowo- rysunkowej z rysunkami planu sytuacyjnego, profili, szczegółów studzienek i kanalizacji oraz 

przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 

 (l) JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej. 

przekazanej, przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące- rysunki i ST na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoŜy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 (2) Dokumentacja Projektowa jest dostępna dla oferenta w okresie opracowania ofert w siedzibie Inwestora . 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

waŜności: 

l) Specyfikacje Techniczne. 

2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Inwestycji, a o ich odkryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  . 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją  Projektową i ST. . 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane 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 SI, i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
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koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy 

w okresie trwania realizacji Inwestycji, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

Przed przystąpieniem do. robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia- uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w 

okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
 

Fakt przystąpienia do Robót   Wykonawca  obwieści  publicznie  przed ich rozpoczęciem  w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
. . 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  

2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 III. moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 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 poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu  większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia   tylko w czasie robót, a po zakończeniu  Robót   ich  szkodliwość 

zanika ( np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 

spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z min współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych. ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposaŜenia na i  z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz  co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym  takim przewozie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. 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  nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od 

Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowane sieci lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
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końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ 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 z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

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, i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach" przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru . 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe  wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów  , ukopów i  miejsce pozyskania  piasku  i Ŝwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu    przy ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań 

Inspektora Nadzoru. 

ś wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
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właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

 producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, . 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiał9w przeznaczonych do realizacji Inwestycji. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone 

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów 

do innych Robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora. 

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora  Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed uŜyciem  materiału albo w okresie dłuŜszym  jeŜeli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez 

Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być. później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 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 uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
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Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków tTansportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie. zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBOT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 

organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

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 Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać będzie tego Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. . 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ). 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości technicznych, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami 
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i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 
      - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

 - system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
 - wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub laboratorium,  
   któremu Wykonawca zamierza zlecić przeprowadzenie badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych zapis pomiarów, nastaw mechanizmów  

   sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany    

     sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi ; 

   b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, . 

- 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, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie, odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 

Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając _personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem. systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadawalający. . 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów -oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawczy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
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JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast 
wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektora Nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. 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 moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora.   

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami jak najszybciej, nie później 

jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości, 

Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych, 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą  Ŝe raporty  Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy 

lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 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. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z warunkami podanymi w ST. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia- waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/ lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy. 

 ( 1 ) Dziennik budowy 
   Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. . 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika. Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Robót, 
 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  i  końcowych  odbiorów 

 Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i .propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli Ŝ podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika _Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi do 

ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
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zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

( 2 ) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementu Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ci w jednostkach przyjętych w Wycenionym Ślepym 

Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.83 następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego.   

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 

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 Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne. dane 
zostaną poprawione  wg instrukcji Inspektora na  piśmie. . 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
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Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w 
m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.3. 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. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie. trwania. 

Robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 

występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 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. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu. 

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 ulegają za1ayciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
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Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru   częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy Robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. Odbioru końcowego 

Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustała nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z  PZJ   i  ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazane  przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.6. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizua1p.ej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
ZGODNIE Z SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 1. Warunki Urnowy. 

 
. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
S.01.00.00   INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót zakresie 
wymiany instalacji centralnego ogrzewania   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

      1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. . Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej   
wymienionych  robót: 
  
* montaŜ rurociągów  miedzianych, 
* montaŜ armatury, 

     * montaŜ urządzeń grzejnych  
   *  badania instalacji, 
   * wykonanie izolacji termicznej, 

* regulacja działania instalacji 

1.4. Ogólne wymagania . 
    * Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych: Tom II Instalacje    sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

   * Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości. ich uzyskania - przez 
inne materiały lub elementy o zbliŜonych .charakterystykach i trwałości. Wszelkie  zmiany i  odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować  obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych 
instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany  materiałów   i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować  zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi mi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY  
* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby  producentów krajowych i 
zagranicznych. 

      * Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
2.1. Przewody 
* Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych. 
* Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2.  Grzejniki    

*Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ C, P i VKO z podłączeniem 

dolnym. 
2.3. Armatura 
*Grzejniki typu C,P i VKO posiadają wbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.300 
firmy Heimeier. Do regulacji podpionowej naleŜy uŜyć istniejącej armatury typu SPI-ROTOP. 
2.4. Izolacja termiczna 
* Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grubo 19 
mm. 
* Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. . 
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3.. SPRZĘT 

    *Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 

   *   Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy 
unikać ich zanieczyszczenia. 

     4.2. Grzejniki 
  * Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 

dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. 
Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w 
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 
4.3. Armatura 
* Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

* Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgocenia , zanieczyszczeniem  i zniszczeniem. 

     * Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania mieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie 
jest odpomy na promienie ultrafioletowe. 

     * Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny  i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 
w granicach tolerancji  określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontaŜowe 
* DemontaŜ istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
* Przed przystąpieniem do demontaŜu przewodów zaizolowanych naleŜy zdemontować izolację cieplną. 
* Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku 
i transport. . 
* Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliŜsze 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. MontaŜ rurociągów   
* Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL  zeszyt 2 "Wytyczne 
projektowania centralnego ogrzewania". 
* Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe  do wyeliminowania}, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty , wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

* Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma " czyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

     * Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- załoŜenie tulei ochronnych, 
- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

     * Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3 %.w   kierunku źródła ciepła. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie 
całego pionu. 
* W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
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Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa o 6+8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. o. 

- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 
co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15+20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości 
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów. 

5.3. MontaŜ grzejników 

* Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna   wynosić co najmniej 110 mm. 

       * Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika,   
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

    *Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, 
aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. 
JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, 
aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

     *Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku 
nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub 
zniszczenie powłoki lakierniczej. 
5.4. MontaŜ armatury i osprzętu. 
* Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. 
Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

* Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek, 
- wkręcenie p6ł-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniający 
- skręcenie połączenia. 
* Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe prze chodzącej przez oś przewodu. 
* Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
* Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie  miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w 
najwyŜszych punktach instalacji . Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór  
kulowy . 
 
 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji  oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie  szczelności. 

    * Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Niezwłocznie po  zakończeniu płukania naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 
zgodnej z  PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące wody", lub z 
dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 
* Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
*JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelność przeprowadzić dla kaŜdego zładu 
oddzielnie. 
* Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyŜej O°C. 

    * KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie 
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi  nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w 
instalacji centralnego ogrzewania  naleŜy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie   robocze powiększone o 
2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie 
dopuszczać do przekroczenia  jego  maksymalnej wartości 12 barów. 

    *Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na  bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 
0,1 bara. Powinien on być umieszczony w  moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji. 

      * Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono   
         przecieków ani roszenia. 

  *Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
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   * Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco  przy najwyŜszych       
     - w miarę moŜliwości - parametrach czynnika grzewczego  ,lecz nie przekraczających parametrów  
      obliczeniowych. 
    * Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 – godzinną pracą instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
    *Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów przeprowadzeniu próby szczelności i 

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego  powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości  wykonania   powyŜszych robót protokołem odbioru. 

    *Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki porzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać  odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
 * Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone  przy  uŜyciu  konwencjonalnych 
narzędzi. 
* Grubość wykonanie izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niŜ 
o -5 do +10 mm. 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

* Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
* KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

     * Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
7.   ODBIÓR ROBÓT " 
* Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy' dokonać zgodnie z 
.”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" oraz normą PN-64/B10400. 

    * Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, _90dność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
* Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montaŜu. 
* Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
* Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 - Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
         robót, 
 - Dziennik budowy, 
 - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
         dostawców materiałów), 
 - protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 - protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
* Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
 - zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
         dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 - protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia  usterek, 
 - aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
 - protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 ZGODNIE Z SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 * Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
            przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
 * PN- 64/6-10400 "Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
           badania techniczne przy odbiorze". 
 * PN-B-02414:1999 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
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           systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi  przeponowymi   Wymagania.."  
 * PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
          ciepłowniczych. Wymagania". 
 * PN- 91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych .Wymagania". 
 * PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
 * PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  Wymagania  
         i badania". 
 * PN-EN 215-1:2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania  i badania", 
        * PN-EN 442-1:1999 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
        * PN-EN 442-2:1999/A1:2002 "Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1) 
        * PN-B-02421 :2000 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów , armatury i 
         urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
         * PN- 93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
S.02.00.00   INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej  na podlegających remontowi pomieszczeniach przy ul. 
Piastów 20  w  Zdzieszowicach 
  
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie , 
nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. 
instalacje naleŜy wykonać w dowiązaniu do istniejącej części instalacji  Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niŜej wymienionych  robót: 
  
* montaŜ rurociągów z PE -Xc, 
* montaŜ armatury, 
* montaŜ urządzeń, 
* badania instalacji, 
* wykonanie izolacji termicznej, 
* regulacja działania instalacji. 
 
1.4..Ogólne wymagania 

     * Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". 

* Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania - przez 
inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych 
instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z "Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2.  MATERIAŁY 
* Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane producentów krajowych i 
zagranicznych. 

     * Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
* Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowychmiedzianych przez  lutowanie          
* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami. 
* Instalacja wodociągowa ppoŜ. wykonana będzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych, z usuniętym 
wypływem wewnętrznym. 
* Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz. bez widocznych wŜerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2.  Armatura 
* Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyŜszonym 
standardzie. 
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2.3. Izolacja termiczna 

* Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grubości  
19 mm, 
* Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3.   SPRZĘT  
* Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie duje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu . robót. jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.4. Rury 

    * Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej  długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 1 przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia 

    4.5. Elementy wyposaŜenia 
     * Transport elementów wyposaŜenia do .białego montaŜu. powinien odbywać tymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.6. Armatura 
* Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność, Armaturę  naleŜy składować w 
magazynach zamkniętych. 
 
4.7. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

.  Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest 
odpory  na promienie ultrafioletowe. 

.   Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone. a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 
w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Roboty demontaŜowe 
 *DemontaŜ istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku   
  elementów. 
 *Przed przystąpieniem do demontaŜu przewodów zaizolowanych naleŜy zdemontować izolację cieplną.  
*Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z  
   budynku i transport. 
* Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliŜsze 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2.MontaŜ rurociągów 
 Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II 
.Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
* Rurociągi instalacji ppoŜ. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są 
w tomie II .Warunków technicznych wykonania i odbioru robót  

       * Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty. wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

* Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić. czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w imlY sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

* Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur. 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 
 - przecinanie rur, 
- załoŜenie tulei ochronnych. 
- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, - wykonanie połączeń. 

* W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i 
wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
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jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 * Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych  co najmniej co 3,0 m dla rur o 
średnicy 15-20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
* Wykonaną instalację naleŜy zaizolować akustycznie wełną mineralną grubo 50 mm 
* Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 

* MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz  przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie  szczelności. 
* Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
* JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności przeprowadzić dla kaŜdego zładu 
oddzielnie. 
 Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
     * Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, wadzeniu próby szczelności i 

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości  wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 

     * Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej .styki  poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych narzędzi.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
* Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego  powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich fazach robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót montaŜowych. Tom  II " Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
* KaŜda dostarczona partia  materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwa kontroli jakości producenta.
 . 
* Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiam normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7.   ODBIÓR ROBÓT 
* Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
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. W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), . 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
* Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego-montaŜu. 
* Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
* Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), .. . 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznycł1 częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
* Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  Dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od  dokumentacji projektowej, - -. 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja , postanowień dotyczących usunięcia  usterek, . 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 
*  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej" Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 ZGODNIE Z SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
*Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

INSTALOWANIE WENTYLACJI. 
S.03.00.00 

kod CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 

1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe.   
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wymagania Ogólne. PoniŜej podano określenia stosowane w niniejszej specyfikacji: 
  . wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usuniecie 

powietrza zuŜytego zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 

  . wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicniowych, 

wprowadzających powietrze w ruch 

. instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych słuŜących do uzdatniania i 

rozprowadzania powietrza. 
. rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej. przestrzeni z zastosowaniem 

nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 

powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, ciśnienia, czystości, 

temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w  strefie przebywania ludzi,

   

. wentylator - urządzenie wprawiające powietrze w ruch, 

. przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 

przestrzeni przez którą przepływa powietrze, 
. nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej  przestrzeni 
. wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej  przestrzeni, 
 

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. Specyfikacja obejmuje 
wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie instalacji wentylacji dla prac budowlanych jak w punkcie 1.1. a w 
szczególności następujących zespołów wentylacyjnych: 

        Wykonanie instalacji obejmuje: 
. wyznaczenie miejsca montaŜu   wentylatorów wywiewnych i nawiewników 

. wykonanie przebić   

. montaŜ wentylatorów   wywiewnych i nawiewników . , 

.montaŜ sterowników, 

. wykonania prób i badań, 

. regulacji działania instalacji, 

.pomiar skuteczności działania, 

. zamurowanie przebić i bruzd, 

 

 1.5. Ogólne wymagania. _ 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, 

Specyfikacją Techniczną [11], niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi wart. 5, 22, 23 i 28 
Ustawy [1] a takŜe postanowieniami zawartymi w Warunkach [12] 
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Odstępstwa od projektu mogą być jedynie związane z dostosowaniem instalacji wentylacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez inne 
materiały lub elementy o zbliŜonych własnościach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej- nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji oraz zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty budowlane związane z instalacji wentylacji naleŜy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
[12] , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi instalacji wentylacji. 

Na Wykonawcy ciąŜy obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpoŜarowych oraz 
ochrony środowiska. 

 

2. MATERIAŁY. 
Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  i zagranicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny 
spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne 
oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 
stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w Ustawie [ 5]. 
 

2.1. Przewody. 
Instalacja wentylacji mechanicznej przewodowej zostanie wykonana z rur okrągłych typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej o średnicy nominalnej 400 i 315 mm 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz oraz nieuszkodzone (bez 
załamań i wgnieceń). Wymiary przewodów, szczelność oraz połączenia winne odpowiadać normom przywołanym 
w niniejszej specyfikacji. 

 
2.2. Wentylatory wywiewne i dachowe. 
NaleŜy zastosować jako wentylatory wywiewne i dachowe wentylatory o 
własnościach mechanicznych ( wymiary, materiały i kolorystyka), własnościach hydraulicznych ( wydajność i spręŜ 
powietrza) oraz elektrycznych ( moc silnika, napięcie zasilania elektrycznego) przywołanych w zestawieniu 
materiałów projektu. 
 
2.4. U rządzenia pozostałe. 

Pozostałe urządzenia jak nawietrzaki , elementy wyposaŜenia przewodów wentylacyjnych powinny 
posiadać charakterystykę nie gorszą niŜ ujęte materiałów wykazie materiałów w projekcie. 

 
2.5.0dbiór materiałów na budowie. 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym 
na: 
- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną [5] i [6] 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem naleŜy je poddać 
badaniom określonym przez InŜyniera. 
Przewody powinny mieć powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną czystą, bez rys i wgnieceń. Cechowanie rur i 
kształtek powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, umoŜliwiającego w okresie 
składowania, montaŜu i eksploatacji, odczytanie napisu 

zawierającego:  
- nazwę lub znak producenta 
- symbol materiału 
- średnice zewnętrzne i wewnętrzne 
- oznakowanie sztywności obwodowej 
- identyfIkację serii produkcyjnej 
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Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami podanymi przez 
producenta lub w aprobatach technicznych. 

 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu,. załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonania instalacji naleŜy stosować sprzęt zgodnie z wytycznymi montaŜu przewodów wentylacyjnych typu 
Spiro i zaleceniami producentów poszczególnych montowanych elementów. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

4.1. Przewody i kształtki. 
Przewody w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Pakowanie przewodów 
fabryczne - zapobiegające uszkodzeniu i deformacji. Kształtki naleŜy przewozić w pojemnikach lub na paletach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania przewodów i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

4.2. Centrala wentylacyjna, wentylatory dachowe-,- wentylatory wywiewne. Transport urządzeń powinien 
odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety 
powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
uszkodzenie urządzeń. Wyładunek centrali wentylacyjnej winien odbywać się przy pomocy urządzeń o 
odpowiedniej nośności (podnośnik widłowy). 
Magazynowanie na placu budowy dopuszczalne jedynie w zamkniętych pomieszczeniach. Do czasu montaŜu 
urządzenia winne być magazynowane w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania urządzeń  naleŜy  unikać  ich zanieczyszczenia . 
 

4.3. Akcesoria. 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie na paletach w zamkniętych 

pojemnikach dostosowanych do wymiaru. Akcesoria naleŜy składować w magazynach zamkniętych w pojemnikach, 
które słuŜyły do transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Instalacja 
wentylacyjna winna zgodnie z art. 5 Ustawy [l] zapewnić obiektowi spełnienie wymagań podstawowych. 
 

S.2.MontaŜ przewodów. 
Przewody łączone będą zgodnie z Wymaganiami [4]. 

Wykonawca wyznaczy trasę przewodów i miejsca montaŜu urządzeń i uzgodni terminy poszczególnych prac. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody mogące 

powodować uszkodzenia przewodów ( pręty zbrojeniowe, wystające elementy zaprawy betonowej) Przed 

zamontowaniem naleŜy sprawdzić czy elementy przewidziane do montowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy przewody są całkowicie droŜne. 

      Kolejność wykonywania robót: 

. wyznaczenie miejsca ułoŜenia przewodów, 

. wykonanie wymaganych przekuć 

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 

. przecinanie przewodów 

. załoŜenie tulei ochronnych 

. ułoŜenie przewodów i wstępne zamocowanie 

. wykonanie połączeń 
Kanały Spiro powinny być starannie i pod odpowiednim kątem przycięte, a następnie krawędzie oczyszczone z 

opiłków i stępione. Następnie naleŜy sprawdzić czy kanały i kształtki są nieuszkodzone. Szczególna uwagę naleŜy 

zwrócić na uszczelkę. Łączenie naleŜy rozpocząć od delikatnego wsunięcia kształtki do przewodu aŜ do 
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ogranicznika. Wsuwanie ułatwia delikatne obracanie elementu. Następnie naleŜy mocować element do przewodu za 
pomocą blacho wkrętów. Blachowkręty naleŜy rozmieścić na obwodzie równomiernie, w odległości około 10 mm 

od krawędzi kanału i ogranicznika. NaleŜy upewnić się czy uszczelka nie została uszkodzona. W razie 

nieprawidłowego montaŜu, otwory po blachowkrętach usuniętych winne być uszczelnione. 

- Przewody prowadzić od przegród budowlanych w odległości umoŜliwiającej szczelne  wykonanie połączeń.

   

   - Przejścia przez przegrody budowlane naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary SA od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. W miejscach przejść przez przegrody budowlane nie wolno 

stosować Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa o 6 do 8 mm od ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określane jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

     - Przewody naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów lub podwieszeń stosowanych dla przewodów typu Spiro 
rozmieszczonych z uwzględnieniem i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpłynęło na 
jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 

S.3.MontaŜ urządzeń. 
Wentylatory dachowe, wentylatory wywiewne, nawietrzaki i wywietrzaki naleŜy montować według instrukcji 

montaŜowej producenta. 

             - Kolejność wykonywania robót: 
. wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wsporników lub mocowań .. 

. wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

. montaŜ urządzenia 

. połączenie zespołu wentylacyjnego z przewodami wentylacyjnymi 

.prace wykończeniowe i uszczelniające przejścia przez przegrody budowlane 

- Urządzenia o ile jest moŜliwe naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie było 
zdejmowane po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

 

5.4.Badania i uruchomienie instalacji. 
- Badania instalacji: 

               . Badania ogólne: 

            dostępność instalacji dla obsługi 
           stan czystości urządzeń 

           rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenie przewodów kompletność znakowania 

          sposób i trwałość mocowania przewodów i urządzeń 

. Badania wentylatorów: 

sprawdzenie prawidłowości podłączeń 

sprawdzenie zgodności tabliczek 
nominalnych) 

badanie szczelności przez oględziny 

sprawdzenie mocowania silników elektrycznych, 

sprawdzenie prawidłowości kierunku obrotów silników, 

sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczkach znamionowych, 
         . Badanie sieci przewodów 

wyrywkowe badanie szczelności połączeń przewodów wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej przez kontrole 
wzrokową i dotykową wyrywkowe sprawdzenie zgodności wykonania kształtek z projektem 

        . Badanie elementów nawiewnych 
sprawdzenie rozmieszczenia oraz czynnej powierzchni elementów nawiewnych ( nawietrzaki podokienne, otwory 
nawiewne w drzwiach) sprawdzenie poprawności działania zmiany powierzchni czynnej elementów nawiewnych 

         . Badanie elementów wywiewnych 
sprawdzenie poprawności rozmieszczenia, montaŜu i działania wywietrzaków na przewodach wentylacji 
grawitacyjnej 
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- Kontrola działania instalacji. 

Kontrola działania ma na celu potwierdzenie moŜliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to 

ma wykazać czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 

- Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Specyfikacji [11] 

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach oraz w Warunkach [30] 
 
- KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli  producenta. 

     - Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek naleŜy przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

 
 Odbioru robót budowlanych, polegających na instalowaniu centralnego ogrzewania, naleŜy 

dokonać zgodnie z Warunkami [30] oraz normą [39]. 

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

. Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu 

. Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu 

. Po przeprowadzeniu prób naleŜy dokonać odbioru technicznego robót budowlanych 

związanych z instalowaniem centralnego ogrzewania. 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone_następujące dokumenty: 

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

vykonywania robót. -- _ 

. Dziennik budowy.  . 

. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

. Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

. Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 

- Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić. 

. Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

. Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  

. Aktualność Dokumentacji projektowej - czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

. Protokoły badań szczelności instalacji 

 

8.0BMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w "Specyfikacji [11] 

Do obliczenia naleŜności przyjmuje się "'wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji 

centralnego ogrzewania. 

 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

 ZGODNIE Z SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Przepisy podstawowe. 

 
[11] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych.. Część ogólna." 
 m ST - Dom Kultury- O. 
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[30] - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRI INSTAL 09. 2002r. 
 

10.2.Normy. 
 [31] - PN-EN 1506 :2001 Wentylacja budynków. - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym. Wymiary. 
[32] - PN-B - 01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-terminologia. 
[33] - PN-B-034341:1999.Wentylacja przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 
[34] - PN-B-76001:1996.Wentylacja przewody wentylacyjne - Szczelność Wymagania i badania. 
[35] - PN-B-76002:1976.Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. - 
[36] - PN-EN 1751 :2001 Wentylacja budynków. - Urządzenia wentylacyjne końcowe Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
[37] - ENV 12097 :1997 Wentylacja budynków. - Sieć przewodów .Wymagania dotyczące części składowych sieci 
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 
[38] - PN-EN 1886 :2001 Wentylacja budynków. - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne . Właściwości 
mechaniczne. 
[39] - PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków. - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
[40] -'PrPN-EN 12236 Wentylacja budynków. - Podwieszenia i podpory przewodów Wymagania 
wytrzymałościowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


