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I DANE OGÓLNE  

I.A NAZWA ZAMÓWIENIA  

Remont instalacji i kotłowni centralnego ogrzewania

 
I.B PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich 

robót związanych z wykonaniem w/w zadania. Specyfikacja Techniczna jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 

poniŜej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana 

skrótem ST.  
 
ADRES INWESTYCJI : BRYNICA ul. Powstańców Śl. 67 
 
INWESTOR: Gmina Łubniany 

 

II ZAKRES ROBÓT  

Roboty stanowiące przedmiot przetargu naleŜy wykonać zgodnie z załoŜeniami i 

parametrami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz zgodnie z 

kompletem rysunków dokumentacji technicznej oraz opisów technicznych. W skład robót 

wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz 

wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej.  

Zakres prac tej fazy przetargu obejmuje wykonanie nast. elementów robót  

(wymieniony spis jest jedynie przybliŜonym określeniem zakresu prac; wykonawca w 

ofercie powinien ująć wszystkie potrzebne elementy instalacji konieczne do jej 

właściwego funkcjonowania). 

 



II. ROBOTY BUDOWLANE ZGODNIE ZE SŁOWNIKIEM ZAMÓWIEŃ 
 
PUBLICZNYCH  

45110000-1 -Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  

45262500-6 – Roboty murarskie  

45331100-7 -Instalacje centralnego ogrzewania  

45320000-6 -Roboty izolacyjne  

45311000-0-Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz  opraw  

III INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  

III.A OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność 

wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlano-

montaŜowych oraz sztuką budowlaną. 

III.B PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy  

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz dokumentację 

projektową i komplet ST. 

III.C 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, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 

przed ich rozpoczęciem  w sposób uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz przez 



umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez nadzór inwestorski, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona. 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 umowną. 

 

IV OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie bez wody 

stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 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 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 

dojazdowych, środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami oraz moŜliwością powstania poŜaru. 

Wykonawca ma obowiązek przedłoŜyć w Wydziale Środowiska i Rolnictwa UM 

informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania z  

przesłaniem informacji do zamawiającego. Szczególnie jest odpowiedzialny za 

postępowanie z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.  
 

V WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, 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 

śycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  
OdzieŜ robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze  

widoczny znak firmowy Wykonawcy.  

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Przy 

wprowadzeniu na budowę Wykonawca winien przedłoŜyć oświadczenie kierownika 

budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami instalacyjnymi), a tak Ŝe 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego. Wykonawca ma 

obowiązek organizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny nie stwarzający 

zagroŜenia dla osób przebywających na terenie obiektu.  

Szczególnie odpowiedzialny jest za:  

– sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej oraz  

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 

ust 4 prawa budowlanego). Jeden egzemplarz planu bioz naleŜy przekazać 

Zamawiającemu  

– prowadzenie robót rozbiórkowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  

robót budowlanych z dnia: 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401)  

V.A OCHRONA PRZECIWPOśAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

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. 

 



VI WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą 

posiadać: 

-certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

-aprobaty techniczne -certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  

VI.A PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 

przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami ST i były dostępne do kontroli. 

Miejsca składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 

wykonawcę doprowadzone do pierwotnego stanu.  

VI.B KONTROLA MATERIAŁÓW  

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć 

urządzenia do badania właściwości materiałów, lub dostarczyć próbki materiału do 

laboratorium w celu ich przebadania zgodnie z obowiązującymi normami. Miejsca 

czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inwestorem  

organizuje Wykonawca.  

VI.C MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez nadzór inwestorski. Jeśli 

Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez  
Inwestora.  

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.  



VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

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  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom jego uŜytkowania. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, w przypadku, gdy wymagają tego przepisy. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną nie 

dopuszczone do robót.  

VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 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, ST i wskazaniach inŜyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 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 inŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy będą usuwane z placu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy.  



 

IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

IX.A OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzór inwestorski  

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 ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji nadzoru inwestorskiego 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 nadzór inwestorski.  

IX.B ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m
3 

jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST.  

 



IX.C URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez nadzór inwestorski.  

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. 

 

IX.D CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARÓW  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 

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. 

X ODBIÓR PRAC  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

2. Odbiorowi częściowemu  

3. Odbiór końcowy  

4. Odbiór ostateczny  

X.A ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje nadzór inwestorski.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inŜynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

X.B ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

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

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru robót dokonuje nadzór inwestorski.  

X.C 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 nadzór inwestorski.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 



których mowa poniŜej.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności nadzoru inwestorskiego 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 przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie  

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
 

X.D DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO  

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 podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
– aprobaty techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne  
– certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  
– dzienniki budowy (jeśli jest prowadzony) i księgi obmiaru (oryginały, opinię 

technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  

– dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących, protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń  

 

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. 

 

X.E ODBIÓR OSTATECZNY  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny następuje przed upływem terminu rękojmi i gwarancji.  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
 

XI DOKUMENTY ODNIESIENIA  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. 

zm. z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).  

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz.U. nr 74, poz. 676 z późń. zmianami). 
 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 
1555).  

4. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w 
sprawie dopuszczalnych stęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).  

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 



na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).  

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, 

poz. 71).  

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

1998 r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności  

oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U 1113, poz. 728).  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)  

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 

grudnia 1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji 

wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, 

poz. 28 z późn. zm.)  

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych  

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138).  

11. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montaŜowych – 

Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki 

Budowlanej – Warszawa 1989 -tom I-IV  

XII WYKONANIE ROBÓT 

 
XII A. 45110000-1 – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych zdemontować, usunąć na 

zewnątrz budynku istniejące urządzenia węzła ciepłowniczego, zbędne instalacje 



sanitarne i elektryczne.  

Urządzenia i materiały z demontaŜu, naleŜy wywieźć samochodami i 

zagospodarować(zutylizować) zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.  

XII B. 45262500 – 6 ROBOTY MURARSKIE  

NaleŜy wykonać niezbędne prace budowlane polegające na wykonaniu tynku 

cementowo-wapiennego i przetarciu tynków, pomalowaniu ścian pomieszczenia 

dwukrotnie farbami emulsyjnymi, wyrównaniu podłogi. 

Roboty wykonać zgodnie z PN60/B10020, PN70/B10100, PN62/B10144 , PN 75/B-1012 
 
XII C. 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

Budowany węzeł ciepłowniczy będzie pracował ze zmodernizowaną instalacją 

wewnętrzną. Praca węzła będzie regulowana poprzez system automatyki pogodowej.  

Zabezpieczenie węzła naleŜy wykonać zgodnie z projektem i wymogami PN. 

Do napełniania i okresowego uzupełniania wody w instalacji będzie słuŜył zawór 

uzupełniający w węźle. 

Instalację naleŜy wykonać z rur zgodnie z PN-80/H-74200. 

Armaturę zastosowano łączoną na gwint. Trasy przewodów, ich średnice oraz 

wymagane minimalne spadki podano na rysunkach.  

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane naleŜy wykonać w tulejach  

ochronnych stalowych .  

Przewody rozprowadzające czynniki powinny być mocowane na wspornikach lub 

podwieszone za pomocą uchwytów do ścian i stropów . Zamontowane elementy 

instalacji technologicznych naleŜy poddać próbom hydraulicznym zgodnie z 

obowiązującymi normami:  

-instalację wody grzewczej: na ciśnienie 0,6 MPa;  

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki automatyczne 

zamontowane w najwyŜszych punktach instalacji.  



Po zmontowaniu całej instalacji naleŜy ją przepłukać i przeprowadzić próbę ciśnienia 

na zimno zgodnie z Technicznymi Warunkami i Odbioru Robót Budowlano 

MontaŜowych , tom II . Następnie naleŜy przystąpić do uruchomienia instalacji . 

PodwyŜszanie temperatury wody zasilającej moŜe następować o 5 stopni C na 

godzinę . Po 3 – dobowym działaniu instalacji naleŜy wykonać jej regulację .  

XII D. 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE  

Po zmontowaniu całości instalacji i przeprowadzeniu prób szczelności rurociągi naleŜy 

zaizolować cieplnie . Rurociągi izolować pianką PP typu TERMAFLEX. MontaŜ izolacji 

cieplnej naleŜy rozpocząć po wcześniejszym przeprowadzeniu prób szczelności i 

zatwierdzeniu poprawności wykonania wszystkich robót. Powierzchnia armatury i 

rurociągu musi być czysta i sucha. Materiały izolacyjne równieŜ muszą być czyste i 

suche. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez 

pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtowi izolowanego rurociągu lub 

urządzenia. Grubość izolacji wykonać zgodnie z PN85/B02421 .  

 

XIIE. 45311000-0-Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw  

Instalację elektryczną w modernizowanego węzła naleŜy wykonać jako 

nawierzchniową (w rurkach RL), przewodem typu YDY 3x4mm
2

.  

Instalację elektryczną oświetleniową wykonać przewodami YDY(p)3x1,5mm 
2 

jako 

nawierzchniową (listwach instalacyjnych), osprzęt instalacyjny zastosować o stopniu 

ochrony IP 44, włącznik oświetlenia instalować na wysokości 1,4m. od podłoŜa. W węźle 

naleŜy zamontować oprawy oświetleniowe hermetyczne o stopniu ochrony IP65, np. 

typu OPK 2x36 IP65. Przy montaŜu lamp naleŜy zwrócić szczególną uwagę na dokładne 

uszczelnienie przewodów wprowadzanych do lamp oświetleniowych.  

Jako ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym stosować SZYBKIE WYŁĄCZENIE 



ZASILANIA. W rozdzielnicy RW ED 6063 IP55 zasilającej instalację elektryczną węzła 

zastosowano wyłączniki róŜnicowoprądowe. o prądzie znamionowym In=25A oraz 

prądzie róŜnicowym wyzwalającym In 0,03A. Z przewodem ochronnym „PE” łączyć 

trwale kołki (bolce) ochronne, obudowy maszyn i urządzeń elektrycznych. Zgodnie z 

normą PNIEC/603644443/1999 i PN91/E08109 w instalacji odbiorczej naleŜy 

zastosować środki ochrony przeciwprzepięciowej.  

Całość prac winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo, które posiada  

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie 

elektrycznym.  

Obioru robót dokona inspektor nadzoru budowlanego posiadający odpowiednie  

uprawnienia w zakresie kierowania robotami elektrycznymi. 

Do odbioru wykonawca robót przedstawi:  

−Oświadczenie wykonawcy robót −Schemat powykonawczy instalacji elektrycznej 

z naniesioną wielkością zabezpieczeń poszczególnych obwodów  

−Protokół pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 

−Protokół pomiaru skuteczności ochrony przeciw poraŜeniowej 

 

XIII.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

USTALENIA OGÓLNE  

• Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie.  

• Cena jednostkowa obejmować będzie:  

• robociznę bezpośrednią,  

• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na 



Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy)  

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji   

zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg  

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 

obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

• Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym  

• Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 
 


