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          1. Zakres przedmiotowy Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
 
              Zakres przedmiotowy Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  
              obejmuje opis robót i wymagań technicznych - dla realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: 
 
              Wykonanie instalacji gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła           
              z powietrznymi wymiennikami energii, wspomagających pracę  
              istniejącej kotłowni gazowej w budynku  
              Ochotniczej Straży Pożarnej  
              46-024 Łubniany, ul. Opolska 53. 
 
              Zmodernizowana aplikacja grzewcza, składająca się z: 
            - istniejącej kotłowni gazowej;  
            - oraz projektowanych gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła; 
              zasilać będzie medium grzewczym instalacje odbiorcze w budynkach: 
            - Szkoły Podstawowej; 
            - Poczty i Telekomunikacji; 
            - Ośrodka Zdrowia i Stacji CARITAS; 
            - Ochotniczej Straży Pożarnej i Ośrodka Kultury.  

 
      
      2. Podstawowy zakres robót 

 
              Podstawowy zakres robót obejmuje: 
 
          1) wykonanie zmian w instalacji gazowej zasilającej propanem technicznym istniejącą 
              kotłownię gazową, na odcinku między:  
            - punktem redukcji ciśnienia II - go stopnia;  
            - punktem wprowadzenia instalacji gazowej do kotłowni;  
 
          2) wykonanie instalacji gazowej zasilającej projektowane absorpcyjne pompy ciepła;  
 
          3) wykonanie konstrukcji wsporczych projektowanych absorpcyjnych pomp ciepła;  
 
          4) montaż gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła z powietrznymi wymiennikami energii;  
 
          5) wykonanie instalacji ciepłowniczej łączącej projektowane absorpcyjne pompy ciepła  
              z istniejącą kotłownią;  
 
          6) wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła;  
 
          7) wykonanie instalacji zasilającej projektowane pompy ciepła energią elektryczną;  
 
          8) wykonanie aplikacji sterowniczej zmodernizowanej instalacji grzewczej; 
 
          9) przełożenie zespołu pompowo - mieszającego wchodzącego w skład obwodu grzewczego  
              zasilającego instalacje odbiorcze ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia i Stacji CARITAS 
            - z w/w budynku do kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej;  
 
        10) korekta układu podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku Stacji CARITAS; 
 
        11) montaż głowic zaworów termostatycznych przy grzejnikach w budynku Szkoły  
              Podstawowej; 
 
        12) próby i pomiary ochronne;  
 
        13) rozruch wykonanej instalacji.  
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          3. Klasyfikacja robót według Wspólnego słownika zamówień  
 

        Kod CPV                                           Opis robót  

      45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

      45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

      45231112-3 Instalacja rurociągów  

      45331110-0 Instalowanie kotłów  

      45232460-4 Roboty sanitarne  

      45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

      45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne  

      45310000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

      45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania  

      45320000-6 Roboty izolacyjne 

      45321000-3 Izolacje cieplne 

      45100000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

 
 

          4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania poszczególnych elementów robót  
 
 

      4.1. Wykonanie zmian w instalacji gazowej zasilającej propanem technicznym istniejącą 
              kotłownię gazową, na odcinku między:  
            - punktem redukcji ciśnienia II - go stopnia 
            - punktem wprowadzenia instalacji gazowej do kotłowni 
 
              Rurociąg niskociśnieniowy przesyłu propanu łączący istniejącą, naścienną szafkę gazową 
              z punktem wprowadzenia instalacji gazowej do kotłowni, został poprowadzony - niezgodnie 
              z obowiązującymi przepisami, po ścianie budynku.  
 
              Zgodnie z Projektem budowlano - wykonawczym, opisany powyżej odcinek gazociągu  
              należy zdemontować - i ułożyć go w wykopie ziemnym.  
              Trasa projektowanego, podziemnego odcinka gazociągu, pokazana została na rysunkach nr :  
              02 - Rzut instalacji gazowej; 
              04 - Widok B - B instalacji gazowej; 
              05 - Widok C - C instalacji gazowej. 
 
              Całość prac związanych z przełożeniem przedmiotowego odcinka gazociągu, wykonać  
              należy zgodnie z wytycznymi zawartymi w:  
 
            - Projekcie budowlano - wykonawczym;  
 
            - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
              ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi zmianami 
              Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330; 
 
            - oraz zgodnie z warunkami Polskich Norm:  
 
              PN-EN 1775: 2001      „Dostawa gazu. Przewody gazowe do budynków - maksymalne 
                                                    ciśnienie robocze <  5 bar” 
              PN-EN 10298-1: 2000 „Rury stalowe przewodowe do mediów palnych o klasie wymagań A”  
 
              Trasę przełożonego gazociągu niskociśnieniowego, należy po zakończeniu robót  
              zinwentaryzować geodezyjnie, nanosząc ją na mapę sytuacyjno - wysokościową terenu.  
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              Uwaga:  
              Montaż dodatkowego zbiornika propanu, jest odrębnym zadaniem inwestycyjnym. 
              Roboty związane z: 
            - montażem przedmiotowego zbiornika: 
            - oraz wykonaniem rurociągu fazy gazowej, łączącej projektowany zbiornik z reduktorem 
              ciśnienia I - go stopnia, nie są objęte niniejszą specyfikacją.  
               
 
      4.2.  Wykonanie instalacji gazowej zasilającej projektowane absorpcyjne pompy ciepła 
 
              Przebieg projektowanej instalacji gazowej zasilającej absorpcyjne pompy ciepła, pokazany  
              został na rysunkach nr :  
              02 - Rzut instalacji gazowej; 
              03 - Widok A - A instalacji gazowej; 
              04 - Widok B - B instalacji gazowej. 
 
              Całość prac związanych z wykonaniem instalacji gazowej zasilającej absorpcyjne pompy  
              ciepła, wykonać należy zgodnie z wytycznymi zawartymi w:  
 
            - Projekcie budowlano - wykonawczym;  
 
            - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
              ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi zmianami 
              Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330; 
 
              oraz zgodnie z warunkami Polskich Norm:  
 
            - PN-EN 1775: 2001      „Dostawa gazu. Przewody gazowe do budynków - maksymalne 
                                                    ciśnienie robocze <  5 bar” 
            - PN-EN 10298-1: 2000 „Rury stalowe przewodowe do mediów palnych o klasie wymagań A”  
 
              Uwaga:  
              W przypadku zastosowania innych materiałów lub urządzeń Wykonawca którego ofertę  
              uznano za najkorzystniejszą  zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko, oraz własnym              
              staraniem uzyskać zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany i w razie potrzeby  
              opracować zamienną Dokumentację Projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień                            
              i przeprowadzić wszystkie wymagane Prawem budowlanym zmiany. 
 
              Po zakończeniu robót sporządzić należy dokumentację powykonawczą instalacji gazowej. 
 
 
      4.3. Wykonanie konstrukcji wsporczych projektowanych pomp ciepła 
 
              Projektowane pompy ciepła posadowione będąca stalowych konstrukcjach wsporczych,  
              wyniesionych 200 mm ponad poziom terenu.  
              Przedmiotowe konstrukcje wsporcze pokazane zostały na rysunku nr:  
              11 - Podest pomp ciepła.  
 
              Uwaga:  
              W przypadku zastosowania innych materiałów lub urządzeń Wykonawca którego ofertę  
              uznano za najkorzystniejszą  zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko, oraz własnym              
              staraniem uzyskać zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany i w razie potrzeby  
              opracować zamienną Dokumentację Projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień                            
              i przeprowadzić wszystkie wymagane Prawem budowlanym zmiany. 
 
              Projekt wykonawczy zamienny - podestu pomp ciepła.  
              Po zakończeniu robót sporządzić należy dokumentację powykonawczą podestów. 
 
4 



      4.4. Montaż gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła z powietrznymi wymiennikami energii 
 
              Projektowane gazowe, absorpcyjne pompy ciepła zamontowane zostaną pod istniejącą wiatą,  
              znajdującą się w pobliżu kotłowni gazowej.  
              Lokalizacja projektowanych pomp ciepła pokazana została na rysunkach:  
              02 - Rzut instalacji gazowej; 
              03 - Widok A - A instalacji gazowej; 
              04 - Widok B - B instalacji gazowej; 
              06 - Rzut instalacji grzewczej; 
              07 - Widok A - A instalacji grzewczej; 
              08 - Widok B - B instalacji grzewczej. 
 
              Wokół zespołu pomp ciepła wykonać należy ogrodzenie siatkowe. 
 
              Całość prac związanych z montażem pomp ciepła, wykonać należy zgodnie  
              z wytycznymi zawartymi w:  
 
            - Projekcie budowlano - wykonawczym;  
 
            - Zeszycie nr : 6 
            „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
 
              wydanym przez: 
              Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” 
              obecnie:  
              Zakład Instalacji Sanitarnych ITB; 
 
            - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
              ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi zmianami 
              Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330; 
 
              oraz w Polskiej Normie:  
            - PN-EN 378-1:2002 
              zm. 
              PN-EN 378-1:2002/A1 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła.  
                                                     Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska” 
 
              Uwaga:  
              W przypadku zastosowania innych materiałów lub urządzeń Wykonawca którego ofertę  
              uznano za najkorzystniejszą  zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko, oraz własnym              
              staraniem uzyskać zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany i w razie potrzeby  
              opracować zamienną Dokumentację Projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień                            
              i przeprowadzić wszystkie wymagane Prawem budowlanym zmiany. 
 
              Po zakończeniu robót sporządzić należy dokumentację powykonawczą lokalizacji pomp               
              ciepła.  
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      4.5. Wykonanie instalacji ciepłowniczej łączącej projektowane gazowe, absorpcyjne  
              pompy ciepła z istniejącą kotłownią 
 
              Projektowana aplikacja gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła. stanowić będzie wspólnie  
              z istniejącą kotłownią układ grzewczy biwalentny, częściowo równoległy.  
              Obwód pomp ciepła zainstalowanych na zewnątrz obiektu, odseparowany będzie  
              od obwodów kotłowni poprzez pośredni wymiennik ciepła. 
              Obwód grzewczy pomp ciepła (strona zasilająca wymiennika pośredniego) napełniony  
              będzie 46% wodnym roztworem glikolu propylenowego (z dodatkiem inhibitora  
              zapobiegającego korozji rurociągów).  
 
              Rozwiązania instalacji ciepłowniczej, pokazane zostały na rysunkach:  
              01 - Schemat cieplny instalacji grzewczej; 
              06 - Rzut instalacji grzewczej; 
              07 - Widok A - A instalacji grzewczej; 
              08 - Widok B - B instalacji grzewczej. 
              09 - Widok C - C instalacji grzewczej; 
              10 - Widok D - D instalacji grzewczej. 
 
              Całość prac związanych z montażem instalacji ciepłowniczej, wykonać należy zgodnie  
              z wytycznymi zawartymi w:  
 
            - Projekcie budowlano - wykonawczym;  
 
            - Zeszycie nr : 2 
            „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” 
 
            - Zeszycie nr : 6 
            „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
 
              wydanych przez: 
              Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” 
              obecnie:  
              Zakład Instalacji Sanitarnych ITB; 
 
            - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
              ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi zmianami 
              Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330; 
 
              oraz w Polskich Normach:  
 
            - PN-EN 378-1:2002 
              zm. 
              PN-EN 378-1:2002/A1 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła.  
                                                     Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska” 
 
            - PN-EN 14336:2000      „Instalacje grzewcze w budynkach. Instalacja i przekazywanie do 
                                                     eksploatacji wodnego systemu grzewczego” 
 
            - PN-H-74200:1999        „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
 
              PN-B-02414:1999        „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  
                                                     wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi   
                                                     przeponowymi. Wymagania”                                                 
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     Izolacje termiczne rurociągów wykonać należy zgodnie z wytycznymi zawartymi w: 
              Załączniku nr 2  
              do:  
              Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.  zmieniającego 
              rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
              budynki i ich usytuowanie.  
              Dz. U. nr : 201/2008, poz. 1238.   
 
              Uwaga:  
              W przypadku zastosowania innych materiałów lub urządzeń Wykonawca którego ofertę  
              uznano za najkorzystniejszą  zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko, oraz własnym              
              staraniem uzyskać zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany i w razie potrzeby  
              opracować zamienną Dokumentację Projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień                            
              i przeprowadzić wszystkie wymagane Prawem budowlanym zmiany. 
 
              Po zakończeniu robót sporządzić należy dokumentację powykonawczą instalacji         
              ciepłowniczej.  
 
 
      4.6. Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z pomp ciepła 
 
              Pompy ciepła zlokalizowane będą pod istniejącą wiatą, w odległości : 6,80 m od  
              3 - kondygnacyjnego budynku OSP. 
              Biorąc powyższe pod uwagę, spaliny powstające podczas pracy w/w urządzeń, muszą  
              być odprowadzone do przestrzeni zewnętrznej przewodem kominowym, wyniesionym  
              minimum : + 9,30 m ponad poziom terenu.  
 
              Instalację odprowadzenia spalin z pomp ciepła, pokazano na rysunkach nr: 
              02 - Rzut instalacji gazowej; 
              03 - Widok A - A instalacji gazowej; 
              04 - Widok B - B instalacji gazowej. 
 
              Całość prac związanych z wykonaniem instalacji odprowadzenia spalin, zrealizować  
              należy zgodnie z:  
 
            - wytycznymi producenta układu spalinowego;  
 
              oraz warunkami zawartymi w: 
            - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
              ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi zmianami 
              Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330. 
 
              Wykonując układ odprowadzenia spalin, pamiętać należy o podłączeniu go do instalacji  
              uziemiającej.  
 
Uwaga:  
              W przypadku zastosowania innych materiałów lub urządzeń Wykonawca którego ofertę  
              uznano za najkorzystniejszą  zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko, oraz własnym              
              staraniem uzyskać zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany i w razie potrzeby  
              opracować zamienną Dokumentację Projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień                            
              i przeprowadzić wszystkie wymagane Prawem budowlanym zmiany. 
      
             Po zakończeniu robót sporządzić należy dokumentację powykonawczą instalacji         
              odprowadzenia spalin. 
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      4.7. Wykonanie instalacji zasilającej projektowane pompy ciepła energią elektryczną 
 
              Całość instalacji elektrycznej zasilającej pompy ciepła, wykonać należy w układzie TN-S. 
              Rozdzielnica pomp ciepła : RSPC, zasilana będzie z rozdzielnicy głównej kotłowni.  
              W Projekcie budowlano - wykonawczym, na rysunku nr  12, zamieszczono dokumentację 
              rozdzielnicy RSPC zasilającej pompy ciepła. 
 
              Uwaga: 
              Dopuszcza się zastosowanie - zamiast rozdzielnicy pokazanej na rysunku nr : 12, 
              standardowej rozdzielnicy dostarczanej przez producenta pomp ciepła.  
              Dostarczona rozdzielnica wyposażona być musi koniecznie w wyłącznik różnicowo - prądowy.  
 
              W zakres prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, wchodzi również montaż: 
            - połączeń wyrównawczych. 
              Do głównej szyny uziemiającej podłączyć należy:              
            - przewód ochronny PE obwodu rozdzielczego instalacji; 
            - przewody uziemiające, przewody ochronne, metalowe rury, oraz metalowe urządzenia; 
            - instalację odprowadzenia spalin.  
              W/w połączenia wykonać przewodem LGY 10mm

2
 750V ż/o. 

              Szynę główną wykonać należy z taśmy stalowej, cynkowej - o przekroju 20,0 x 3,0 [mm].            
              Szynę przyłączyć należy poprzez złącze kontrolno - probiercze do uziomu otokowego  
              budynku OSP. 
 
              Istniejąca kotłownia gazowa nie jest wyposażona w zewnętrzny wyłącznik awaryjnego  
              odcinania zasilania energią elektryczną, w przypadku zagrożenia pożarowego.  
              Wyłącznik taki, odcinający zasilanie:  
            - wszystkich obwodów elektrycznych w kotłowni (łącznie z instalacją oświetleniową);  
            - oraz projektowanych pomp ciepła;  
              należy wykonać obecnie. 
              Projekt obwodu przedmiotowego wyłącznika, zamieszczony został na rysunku nr:  
              12 - Rozdzielnica RSPC zasilająca pompy ciepła.  
 
              Całość prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, zrealizować należy 
              zgodnie z warunkami zawartymi w:  
             
            - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
              ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi zmianami 
              Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330. 
 
              oraz Polskich Normach:  
 
              PN-IEC 60364-1:2000         „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,  
                                                            przedmiot i wymagania podstawowe”  
 
              PN-IEC 60364-4-41:2000   „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                                                           Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
                                                           Ochrona przeciwporażeniowa”  
 
              PN-IEC 60364-4-43:2000  „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                                                           Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
                                                           Ochrona przed prądem przetężeniowym” 
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            PN-IEC 60364-4-442:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
                                                           Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
                                                           Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego  
                                                           napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami 
                                                           przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia” 
 



Uwaga:  
              W przypadku zastosowania innych materiałów lub urządzeń Wykonawca którego ofertę  
              uznano za najkorzystniejszą  zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko, oraz własnym              
              staraniem uzyskać zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany i w razie potrzeby  
              opracować zamienną Dokumentację Projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień                            
              i przeprowadzić wszystkie wymagane Prawem budowlanym zmiany. 
 
              Po zakończeniu robót sporządzić należy dokumentację powykonawczą instalacji         
              elektrycznej zasilającej pompy ciepła.  
 
 
      4.8. Wykonanie aplikacji sterowniczej zmodernizowanej instalacji grzewczej  
 
              Pompy ciepła utrzymywać będą stałą, zadaną temperaturę w obiegu pierwotnym  
              wymiennika - w oparciu o jej pomiar na króćcu zasilającym strony pierwotnej  
              w/w urządzenia.     
              Istniejąca automatyka kotłowni pozostaje bez zmian.  
              Załączanie poszczególnych kotłów odbywać się będzie tak jak poprzednio,  
              w oparciu o pomiar temperatury na króćcu zasilającym sprzęgła hydraulicznego.  
 
              Aplikacja automatyki kaskady pomp ciepła typu GAHP - AHT S 
              dostarczana jest przez ich producenta, firmę : ROBUR S.p.A. 
 
Uwaga:  
              W przypadku zastosowania innych materiałów lub urządzeń Wykonawca którego ofertę  
              uznano za najkorzystniejszą  zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko, oraz własnym              
              staraniem uzyskać zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany i w razie potrzeby  
              opracować zamienną Dokumentację Projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień                            
              i przeprowadzić wszystkie wymagane Prawem budowlanym zmiany. 
 
              Po zakończeniu robót sporządzić należy dokumentację powykonawczą aplikacji  
              automatyki zmodernizowanej instalacji grzewczej.  
 
 
      4.9. Przełożenie zespołu pompowo - mieszającego obwodu grzewczego budynku  
              Ośrodka Zdrowia i Stacji CARITAS 
 
              Zamontowany w budynku Ośrodka Zdrowia i Stacji CARITAS zespół pompowo- 
              mieszający, należy przenieść do kotłowni w budynku OSP. Dobierając zawór 3 - drogowy, 
              uwzględnić należy zmianę stosunku części : stało - przepływowej do zmienno - przepływowej.  
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     4.10. Korekta układu podgrzewu ciepłej wody użytkowej budynku Stacji CARITAS  
 
              Istniejącą pompę ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej należy zdemontować,  
              zastępując  ją sterownikiem współpracującym z zaworem 2 - drogowym z siłownikiem 
              i czujnikami pomiaru temperatury: 
            - wody zasilającej element grzewczy zasobnika;  
            - oraz wody w zasobniku. 
                         
              Roboty związane korektami instalacji, opisane w Pkt. 4.9 i 4.10  wykonać należy  
              zgodnie z wytycznymi zawartymi w: 
 
            - Zeszycie nr : 6 
            „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
 
            - Zeszycie nr : 7 
            „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”   
 
              wydanych przez: 
              Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” 
              obecnie:  
              Zakład Instalacji Sanitarnych ITB; 
 
            - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
              ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi zmianami 
              Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330. 
 
 
    4.11. Montaż zaworów termostatycznych  
 
              W budynku Szkoły Podstawowej zamontowanych jest 68 szt. grzejników typu KV  
              z wbudowanymi wkładkami termostatycznymi. 
              Przy w/grzejnikach zainstalować należy głowice termostatyczne, kompatybilne  
              z zamontowanymi wkładkami. 
              Głowice zamontowane w pomieszczeniach ogólnodostępnych powinny być wykonane  
              w wersji antykradzieżowej, z możliwością zablokowania nastawionej temperatury.  
              Ilość głowic w wykonaniu antykradzieżowym : 33 szt.  
 
              Prace związane z montażem zaworów termostatycznych, wykonać należy zgodnie  
              z wytycznymi zawartymi w: 
 
            - Zeszycie nr : 2 
            „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” 
 
            - Zeszycie nr : 6 
            „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
 
              wydanych przez: 
              Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” 
              obecnie:  
              Zakład Instalacji Sanitarnych ITB; 
 
            - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
              ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi zmianami 
              Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330; 
 
              oraz w Polskiej Normie:  
 
              PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.  
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          5. Kontrola jakości robót  
 
              Warunki przeprowadzania kontroli jakości robót, zostały opisane w Rozdziale7  
              Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót.  
              Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji, powinna być przeprowadzana  
              czasie wszystkich faz realizacji inwestycji.  
 
          6. Odbiory robót  
 
          1. Podczas realizacji inwestycji, przeprowadzane będą następujące rodzaje odbiorów robót:  
            - odbiory robót zanikających, lub ulegających zakryciu;  
            - odbiory częściowe zamkniętych elementów robót;  
            - odbiór końcowy;  
            - odbiór pogwarancyjny.  
 
2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu będą odbierane przez Inspektora Nadzoru, w terminie nie 
dłuższym niż 4 dni od dnia ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika 
budowy.  
3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory 
częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru 
dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, 
certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 
4. Zamawiający  powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności 
odbioru nastąpi  w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-
tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz 
jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 
6. Co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu  wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa 
jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane 
materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszty uzyskania tych 
dokumentów ponosi Wykonawca. 
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązań 
wynikających z umowy; 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru  z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi jego dokonania z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
10.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając w tym 
celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; 
10.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej; 
b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem to 
Zamawiający zażąda rozebrania wadliwych elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko 
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 
11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku 
koszty tych badań obciążają Zamawiającego.                                                                                       12 


