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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania kotłowni z węglowej 
na gazową, zlokalizowanej w budynku OSP w Łubnianach. Przedmiotowa kotłownia 
zasili  w energię cieplną budynki: gminnego ośrodka kultury, szkoły podstawowej, poczty, 
ośrodka zdrowia – w Łubnianach. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robót w 
obiektach budowlanych. 
Zaleca się równieŜ wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu robót budowlanych 
realizowanych ze środków pozabudŜetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach 
publicznych). 

 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami   technicznymi 
(SST) . 

1.3.1. Roboty demontaŜowe . 
1.3.2. Roboty budowlane – towarzyszące . 
1.3.3. Roboty instalacyjne: gazowe, c.o., wodne, elektryczne. 
1.3.4. MontaŜ kotłów. 
 
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do Specyfikacji 
Technicznej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.4.1.   obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami   

i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
 

1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno  stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną  całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
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urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje  uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a takŜe  części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych  urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

 
1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozmieć niewielkie obiekty,  
          a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany  
            przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  
            technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe  

 obiekt budowlany nie połączony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony  
sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,  
urządzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

1.4.7. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego. 

 
1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 

przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9.   remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie 
stanowiących bieŜącej konserwacji. 
 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu 
ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ 
budowa obiektu budowlanego. 

 
1.4.14. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe 
dziennik montaŜu. 
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1.4.15. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w  toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 
1.4.16. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

 
1.4.17. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.18. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

 
1.4.19. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – naleŜy prze to rozumieć organy określone  

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
1.4.22. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.4.24. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
1.4.26. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
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1.4.27. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robót. 

 
1.4.28. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne  

i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.31. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

 
1.4.33. przedmiarze robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 
1.4.35. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane  

w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 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 
kolejność ich waŜności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  
z dokumentacją projektową i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, o których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 
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 okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie :  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne 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,  
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami., 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych 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. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 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. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
gruntu, 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. 
 
1.5.9. 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 odpowiednia odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401).  
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 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  i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza być 
zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed 
uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót, wykonawca przedłoŜy 
szczegółowa informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo  dotyczy 
instalowanych urządzeń. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4 . Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego 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 SST, programie zapewnienia jakości  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST 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 spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniony bez jego zgody.  
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE 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 SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- 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, 
- 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, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- 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. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, 
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku 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 i robót 
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. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 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 dodatkowych 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 nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
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 SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 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 i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 
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zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. LeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą, 
� Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA  

z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 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 harmonogramu 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 i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
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� 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 z podaniem z podaniem kto je przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 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 punktach [1] – [3], następujące 
dokumenty : 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[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 Inspektora nadzoru  
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 SST, w jednostkach ustalonych w 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 ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
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będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi  
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
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 będą dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te i 
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. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 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 nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST  
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru 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 SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
1. dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3. dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego 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 i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych.  
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 
� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
� wartość zuŜytych materiałów  wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz  
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  

c) opłaty/dzierŜawy terenu,  
d) przygotowanie terenu,  
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 
r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
6. Wszystkie inne normy i przepisy powołane w tekście ST.  
7. UWAGA – w czasie realizacji inwestycji waŜność będą posiadały normy i przepisy waŜne na 

moment realizacji inwestycji. Normy międzynarodowe omawiające poruszane w dokumentacji 
technicznej czy ST moŜna stosować na równych prawach z polskimi.   
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II. SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania kotłowni z węglowej 
na gazową, zlokalizowanej w budynku OSP w Łubnianach. Przedmiotowa kotłownia 
zasili  w energię cieplną budynki: gminnego ośrodka kultury, szkoły podstawowej, poczty, 
ośrodka zdrowia – w Łubnianach. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych  ST 

Zakres wykonania robót obejmuje : 
1.3.1. Roboty demontaŜowe : 

• demontaŜ kotła stalowego węglowego z czopuchem, 
• demontaŜ pomp c.o., 
• demontaŜ rurociągów stalowych, 

1.3.2. Roboty budowlane – towarzyszące : 
• zamurowanie otworów po zdemontowanych urządzeniach, 
• wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia kotłowni, 
• wymiana istniejącej stolarki okiennej, 
• wymiana posadzki kotłowni, 
• montaŜ stalowych wkładów kominowych w istniejącym kominie murowanym, 
• wykonanie kanałów nawiewnych, 
• wymurowanie ściany oddzielenia ogniowego, przy zbiorniku magazynowym gazu, 
• płyta Ŝelbetowa pod zbiornik magazynowy gazu, 
• ogrodzenie placu z płytą pod zbiornik magazynowy gazu. 

1.3.3. Roboty instalacyjne : 
• wewnętrzna instalacja gazu, 
• montaŜ armatury odcinającej, 
• wymiana instalacji c.o.,   
• montaŜ kotłów gazowych, 
• budowa układu redukcyjno – pomiarowego, 
• próba instalacji gazowej, 
• wymiana instalacji wodnych, 
• wymiana instalacji elektrycznej, 
• przyłącze sygnalizacyjne (impulsowe). 

 
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do Specyfikacji 
Technicznej.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera część opisową, część graficzną  
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 
1.6. Zgodność z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 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 
kolejność ich waŜności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów i oznaczenia są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, o których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy podano w części ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4. 

 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót podano w 
części ogólnej  Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.5. 

 
1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Ogólne wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano w części 
ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.7. 

 
1.10. 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 odpowiednia odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 
1.11. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Ogólne wymagania określone zostały w części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2. Materiały 
 
2.1. Stosowane materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 2, oraz: 

• Wszystkie uŜyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, 

• Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów  
i urządzeń przedstawionych w zestawieniu materiałów, 

• Spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia 
urządzeń i materiałów w projekcie, 

• Winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 
 
2.2. Zastosowane materiały i urządzenia  

• pompa obiegowa Grundfos MAGNA 32-100 o wyd. 6 m3/h – szt. 4, 
• pompa obiegowa Grundfos MAGNA 50-120F o wyd. 20 m3/h – szt. 1, 
• pompa obiegowa Grundfos UP 20-45N o wyd. 1,45 m3/h – szt. 4, 
• kocioł gazowy, naścienny Buderus ,,Logamax Plus GB 162 - 100’’ – 4 kpl, 

zakładana (projektowa) moc układu (kaskady) ogółem – 360 kW, 
• regulator pracy kotła serii Logamatic R4121 – szt. 2, 
• moduł kaskadowy FM457 – szt. 1, 
• moduł do regulatora FM442 – szt. 1, 
• naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex, max ciśnienie pracy 6 barów, 

V=1000 dcm3 – szt. 1, 
• naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex, max ciśnienie pracy 3 bary, 

V=25 dcm3 – szt. 2, 
• automatyczny zespół napełniający  NK300 – szt.1, 
• membranowy zawór bezpieczeństwa dla zładu c.o. SYR typ 1915 ø 25 mm – szt. 1, 
• membranowy zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u. SYR typ 2115 ø 25 mm     

– szt. 2, 
• magnetoodmulacz inercyjno-sedymentacyjny typu TerFM 80 – szt. 1, 
• zawór 3-drogowy mieszający, typ VMV  z siłownikiem AMV (10) oraz czujnikiem 

temp. Kvs= 10 m3/h – szt. 1, 
• zawór 3-drogowy mieszający, typ VMV  z siłownikiem AMV (10) oraz czujnikiem 

temp. Kvs=2 m3/h – szt. 3, 
• pojemnościowy podgrzewacz wody z węŜownicą 250 dm3 – szt. 1, 
• pojemnościowy podgrzewacz wody z węŜownicą 500 dm3 – szt. 1, 
• filtr do gazu ø 80 mm – szt. 1, 
• przewód akumulacyjny gazowy o ø 125 mm – szt. 1, 
• neutralizator kondensatu z instalacją rurową skroplin kondensatu (rury PE lub PP ø 

16 i 20  – kpl. 1, 
• wkład kominowy z blachy kwasoodpornej o ø 110 mm – szt. 4, 
• przewody wentylacji nawiewnej 250x450 mm, L= 0,50 m – szt. 2, 
• system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ogranicznik przepływu, zawór odcinający 

gazowy) – kpl. 1, 
• rury stalowe czarne o średnicy: 25, 32, 40, 50, 65, 80 [mm], 
• rury miedziane o średnicy: 15, 18 [mm], 
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• rozdzielacze zasilania i powrotu c.o. – kpl. 2, 
• wyrównanie hydrauliczne – sprzęgło – szt. 1, 
• zawory kulowe (odcinające) i zwrotne 15 – 80 [mm], 
• przejścia (masy) ogniochronne dla rur wychodzących z kotłowni HILTI, 
• szafka kurka głównego i reduktora II-stopnia (wg projektu przyłącza) – szt. 1,  
• oprawy oświetleniowe przeciwwybuchowe (hermetyczne) – szt. 4, 
• przewody kabelkowe miedziane z izolacją 750V i osprzęt elektryczny hermetyczny, 
• poliuretanowa pianka do izolacji rur c.o., 
• płytki ceramiczne posadzkowe typu ,,Gress’’, 
• drzwi stalowe o odporności ogniowej El 60, 900x2000 mm szt. 1. 

 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, technicznym, 

technologicznym. 
Wykonawca moŜe zastosować do wykonania zamówienia materiały równowaŜne (innych 
producentów). Muszą one jednak dorównywać parametrom: technicznym, technologicznym 
i jakościowym materiałom zaproponowanym w projekcie. Materiały niespełniające tych 
wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego 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 SST, programie zapewnienia jakości  lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 3. 

 
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP 
oraz przepisami o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 4. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 5. 
 

5.1. Roboty demontaŜowe 
 

DemontaŜ kotła – istniejący, przeznaczony do wymiany kocioł  stalowy, węglowy typu 
UKS o powierzchni grzewczej 24 m2 i mocy cieplnej 270 kW, naleŜy odłączyć od 
rurociągów zasilających. Zdemontowany kocioł naleŜy pociąć palnikiem i usunąć na 
zewnątrz budynku z pomieszczenia kotłowni. 
Podobnie postąpić ze stalowym czopuchem o wymiarach 0,40x0,40x3,00 m. 
 
DemontaŜ pomp c.o. – istniejące pompy c.o. naleŜy zdemontować i usunąć  
z pomieszczenia kotłowni. 
 
DemontaŜ rurociągów stalowych – w miejscach zgodnie z dokumentacją techniczną oraz w 
ilościach określonych w przedmiarze robót, naleŜy dokonać demontaŜu rurociągów 
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instalacji c.o., stalowych, średnicy 50-65 mm, o połączeniach spawanych, oraz instalacji 
wodnych – stalowych, ocynkowanych, średnicy 15-20 mm, o połączeniach skręcanych.  

5.2. Roboty budowlane – towarzyszące 
 

Zamurowanie otworów po zdemontowanych urządzeniach – miejsca w ścianach z cegły po 
zdemontowanych urządzeniach (np. czopuch) naleŜy zamurować. 
 
Wymiana drzwi wejściowych do kotłowni – istniejące drzwi wejściowe stalowe, 
dwuskrzydłowe o wymiarach 1,20x2,00 m, naleŜy wymienić na nowe drzwi stalowe, 
jednoskrzydłowe, przeciwpoŜarowe, ocynkowane malowane proszkowo o wymiarach 
0,90x2,00 m. 
 
Wymiana posadzki w kotłowni – istniejącą posadzkę w kotłowni, z powodu licznych 
nierówności i spękań, naleŜy skuć do pierwszej warstwy podłoŜa, na której została wylana. 
Prace naleŜy prowadzić tak, aby nie uszkodzić istniejącej izolacji poziomej. Przygotować 
pod względem technologicznym odkryte podłoŜe i wylać nową posadzkę z betonu klasy B 
20. Górny poziom posadzki według stanu pierwotnego. Na ww. podłoŜe połoŜyć 
wykładziny ceramiczne antypoślizgowe typu ,,Gress’’. 
 
Wkłady kominowe spalinowe – zgodnie z dokumentacją projektową, zamontować w 
istniejącym, murowanym trzonie kominowym 4 wkłady spalinowe z blachy kwasoodpornej 
o ø 110 mm.  
 
Wentylacja kotłowni – w celu doprowadzenia powietrza zewnętrznego do kotłowni, naleŜy 
wykonać w miejscach, zaznaczonych w projekcie (ściana zewnętrzna węzła cieplnego, na 
wys. min. nad posadzką kotłowni 0,20m) dwa kanały nawiewne, o powierzchni 1125 cm2 i 
wymiarach 250x450 mm kaŜdy, zabezpieczone siatką stalową z kierownicą strugi 
powietrza.  
Dla wentylacji wywiewnej projektuje się wykorzystanie istniejącego kanału wentylacyjnego 
o wym. 140 x 140 mm, w trzonie kominowym. 
 
Ściana oddzielenia ogniowego o odporności 120 minut (klasa ognioodporności E1 120)           
– ściana z bloczków Ŝwirobetonowych, gr. 25 cm, o wym.: 1,80 x 8,50 m,  obustronnie 
tynkowana, na fundamencie Ŝelbetowym. 
 
Płyta Ŝelbetowa pod zbiornik magazynowy gazu płynnego – dla posadowienia zbiornika 
gazowego naleŜy wykonać płytę fundamentową, Ŝelbetową o grubości min. 25 cm, 
wykonaną z betonu B25 o wymiarach 6,00 x 1,30 m (dług. x szer.). Dla płyty proponuje się 
zbrojenie krzyŜowe z prętów Ø12 mm – stal A-1(St3sX) w rozstawieniu co 200 mm. Dla 
posadowienia płyty fundamentowej pod zbiornik naleŜy wykonać zagęszczoną podsypkę 
piaskową (wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy jak 92% - 96% zmodyfikowanego modułu 
Proctora) o grubości 50 cm. Podsypkę układać warstwami gr. 25 cm. Na podsypce ułoŜyć 
warstwę chudego betonu klasy 7,5 o grubości 10 cm.   
Płyta musi wystawać minimum 5 cm ponad poziom gruntu po niwelacji terenu.  
Powierzchnie płyty które będą przysypane gruntem naleŜy zabezpieczyć izolacjami  
przeciw wodnymi (np. pomalowanie dwukrotne roztworem bitizolu  RiP).  
 
Ogrodzenie instalacji zbiornikowej – teren na którym zlokalizowano instalację zbiornikową, 
naleŜy ogrodzić przy zachowaniu odległości od zbiorników podanych na rysunkach. 
Wykonać ogrodzenie na słupkach stalowych (rozstaw max 3,0 m). Wysokość ogrodzenia 
1,8. Pomiędzy słupkami przęsła wypełnione siatką lub rozciągnięta siatka powlekana 
fabrycznie tworzywem. Słupki posadawiać na stopach betonowych. W ogrodzeniu wykonać 
dwie otwierane na zewnątrz furtki  o szerokości 90 cm umieszczone na przeciwległych 
stronach jak przedstawiono na rysunku.   
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Wykonane ogrodzenie naleŜy uziemić.   
Łączna długość ogrodzenia  18,0 m.   

5.3. Roboty instalacyjne 
 
Wewnętrzna instalacja gazu – instalację gazową naleŜy wykonać z rur instalacyjnych 
stalowych, czarnych, bez szwu lub ze szwem wg PN-80/H-74219, PN-79/H74244 łączonych 
przez spawanie. Średnice rur zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Sposób prowadzenia przewodów gazowych powinien spełniać wymagania zawarte w Dz.U. 
Nr 10/95 poz. 46, Dz.U. Nr 45/96 poz. 200, Dz.U. Nr 132/97 poz.878. 
Przewody instalacji gazowej naleŜy prowadzić natynkowo, w odległości od ściany 1,5-3,0 
cm w zaleŜności od średnicy rury, mocowane za pomocą uchwytów. Przejścia przez 
przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) wykonać w rurach stalowych ochronnych, 
wystających po 3 cm z kaŜdej strony przegrody. Przejścia wypełnić masami Hilti dla 
uzyskania odporności ogniowej El 60. Przewody instalacji gazowej w stosunku do 
przewodów innych instalacji (c.o., wod-kan, elektrycznej) naleŜy zlokalizować w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo ich uŜytkowania oraz umoŜliwiający wykonywanie prac 
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane co 
najmniej 10 cm powyŜej innych przewodów instalacyjnych. W przypadku krzyŜowania się z 
innymi przewodami odległość ta powinna wynosić 20 mm. 
W skład instalacji wchodzi równieŜ zamontowanie zespołu bezpieczeństwa z 
ogranicznikiem przepływu.  
 
MontaŜ armatury odcinającej – w miejscach , zgodnie z dokumentacją techniczną naleŜy 
zamontować armaturę odcinającą – zawory kulowe ø 32 – 80 mm, oraz filtr do gazu ø 80 
mm. Zawory odcinające dopływ gazu do urządzenia powinny być zamontowane w 
widocznym, łatwo dostępnym miejscu na wysokości min. 0,70 m nad posadzką. 
Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury. 
 
Wymiana instalacji c.o. - instalację c.o. naleŜy wykonać z rur instalacyjnych stalowych, 
czarnych, bez szwu lub ze szwem wg PN-80/H-74219, PN-79/H74244 łączonych przez 
spawanie. Średnice rur zgodnie z dokumentacją techniczną. Cyrkulacja wody w instalacji 
będzie odbywać się przy pomocy 3 pomp cyrkulacyjnych Grundfos MAGNA 32-100 o wyd. 
6 m3/h. i jednej Grundfos MAGNA 50-120F o wyd. 20 m3/h. NaleŜy takŜe dokonać montaŜu 
niezbędnej armatury przewidzianej w projekcie (rozdzielacze zasilania i powrotu, zawory 
kulowe, magnetoodmulacz inercyjno-sedymentacyjny ), oraz po wykonanym montaŜu i 
sprawdzeniu instalacji wykonać izolacje rur c.o. pianką PU gr 30 mm. 
Instalacja c.o. będzie zabezpieczona poprzez zamontowanie przeponowego naczynia 
wzbiorczego zamkniętego o pojemności 1000 dm3 oraz membranowego zaworu 
bezpieczeństwa średnicy 25 mm.  

 
MontaŜ kaskady kotłów gazowych – urządzenia gazowe mogą być montowane  
w miejscach i na warunkach określonych w Dz.U. Nr 10/95 poz. 46,  
Dz.U. Nr 45/96 poz. 200, Dz.U. Nr 132/97 poz.878. 
W miejsce usuniętego kotła węglowego naleŜy zamontować kaskadę (zespół) 4 szt. 
naściennych kotłów gazowych firmy Buderus ,,Logamax Plus GB 162 - 100’’. Zakładana 
(projektowa) moc układu (kaskady) ogółem – 360 kW. Pracą kotłów sterować będą 2 
regulatory pracy kotła, serii Logamatic R4121, uzbrojone w moduł kaskadowy FM457 i 
moduł do regulatora FM442. 
 
Budowa układu redukcyjno-pomiarowego – W miejscu (zgodnie z odrębną dokumentacją) 
naleŜy zabudować układ redukcyjno – pomiarowy złoŜony z reduktora i gazomierza. Przed i 
za gazomierzem naleŜy zamontować zawory kulowe odcinające średnicy  40 mm. 
Podczas prac montaŜowych w/w urządzeń obowiązują warunki i zasady jak przy montaŜu 
wszystkich urządzeń gazowych. 
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Próba instalacji gazowej – po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić jej komisyjny 
odbiór. Próbę szczelności wykonać spręŜonym powietrzem na ciśnienie 0,10 Mpa, czas 
próby t=30 min, manometr 0-0,16 Mpa.  
Próbę moŜna uznać za pozytywną jeŜeli w określonym czasie manometr nie wykaŜe spadku 
ciśnienia. 
Po wykonanej próbie rury naleŜy zabezpieczyć przed korozją malując farbami 
antykorozyjnymi na kolor Ŝółty. 
Przed zgłoszeniem do odbioru naleŜy uzyskać zaświadczenie kominiarskie stwierdzające 
prawidłowość działania ciągu kominowego oraz wentylacji nawiewno – wywiewnej. 
 
Wymiana instalacji wodnych – wymieniane odcinki rurociągów, instalacji zimnej wody  
oraz c.w.u. (w ilościach zgodnych z projektem i przedmiarem), naleŜy wykonać z rur 
miedzianych ø 15 i 18 mm, łączonych na lut miękki, a pod posadzkami za pomocą lutu 
twardego, zgodnie z zaleceniami Poradnika „Instalacje wodociągowe, gazowe ogrzewcze z 
miedzi praca zbiorowa Wrocław 2000 r. oraz „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, 
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych- wytyczne stosowania i projektowania”. Praca 
zbiorowa pod redakcją  Andrzeja Góreckiego Wrocław,1999. Przewody przed montaŜem 
muszą być oczyszczone od wewnątrz i na stykach. Zabrania się układania rur uszkodzonych. 
 
Wymiana instalacji elektrycznej –  do wykonania instalacji elektrycznych, stosować 
przewody kabelkowe miedziane z izolacją 750V (3,4,5 Ŝyłowe 1,5 i 2,5 mm2). W kotłowni 
instalację prowadzić na uchwytach n/t. Osprzęt i oprawy hermetyczne. Oświetlenie światłem 
150 – 200 lux.   Osprzęt instalować na wysokości h = 1,4 m. Jeśli instalacja przechodzi z 
jednej strefy poŜarowej do drugiej, otwory w ścianach naleŜy wypełnić odpowiednimi 
uszczelniaczami.  Projektowany węzeł cieplny naleŜy wyposaŜyć w główny wyłącznik 
zasilania, który  naleŜy umieścić poza pomieszczeniem węzła cieplnego, w miejscu łatwo 
dostępnym i zabezpieczyć przed przypadkowym wyłączeniem. Gniazdka wtykowe 230V. 
Jedno o napięciu 24V. 
NaleŜy wykonać instalację sterowniczą, sygnalizacyjną oraz szynę wyrównawczą. Ilości 
montowanych przewodów i osprzętu podano w przedmiarze. 
 
Przyłącze sygnalizacyjno-sterownicze (impulsowe) – przyłącze  długości 83 m, naleŜy 
wykonać z przewodów sygnalizacyjno-sterowniczych (n.p. BUS).   Wiązka przewodów 
naleŜy wciągnąć do istniejących rur osłonowych, ułoŜonych na głębokości ok. 0,80 m. 
Impuls przesyłany przewodem uruchamia kotły c.o., nagrzewające nagrzewnicę w centrali 
nawiewno-wywiewnej. 

 
5.4. Warunki wykonania i odbioru 

Roboty montaŜowe, próby oraz odbiór wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi dla 
instalacji gazowych” oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p/poŜ. 

 
6. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.7. 
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych  
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót oraz ilości robót faktycznie wykonanych. 

 
7. Odbiór końcowy i rozruch 

Odbiór techniczny końcowy polega na : 
• sprawdzeniu  protokołów z odbiorów częściowych, 
• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie 

zmiany i uzupełnienia, 
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• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania 
urządzeń i armatury, 

• sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonych badań instalacji,  
• sprawdzeniu zaświadczenia stwierdzającego poprawność działania przewodów 

spalinowych i wentylacji nawiewno – wywiewnej. 
 
8. Normy i przepisy związane 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 

- PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania” 

- PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych 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– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” 
- PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
        -    PN-IEC60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

               Charakterystyki ogólne. 
       -     PN-IEC60364-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
               Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
           -    PN-IEC60364-47:2000  -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
                Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
            -   PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
             -    PN-IEC60364-5-52:2002  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
                Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Ogrzewanie. 
           -    PN-IEC60364-5-53:2000  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
                Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
           -   PN-IEC60364-5-54:1999 -  Instalacje w obiektach budowlanych. 
               Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji. 
          -    PN-IEC60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

  Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
           -  Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i  
              odbioru węzłów ciepłowniczych 
          -   Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i  
              odbioru instalacji ogrzewczych, 
          -  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i  
             odbioru instalacji wodociągowych 
          -  Warunki techniczne Dozoru Technicznego 
           -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
              pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
         -   PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 
         -   PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania. 
         -   PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
         -  PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1) 
        -  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
        -  PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania  
        -  PN-ISO 7005-1:2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 


