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1. Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia 

„PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ 

Z WYMIANĄ KOTŁA I GRZEJNIKÓW W BUDYNKU PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA W CZERNICY" 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Wykonywane będą następujące roboty budowlane 

Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami 

• DemontaŜ istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami 

• MontaŜ instalacji c.o. 

• MontaŜ grzejników c.o. 

• Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych towarzyszących wymianie 

instalacji c.o. 

• Wymiana zasobnika cwu 

• Wymiana osprzętu przy zasobniku cwu 

Wymiana kotła c.o. wraz z montaŜem instalacji gazowej 

• Wykonanie instalacji gazowej  

• Wymiana kotła olejowego na gazowy 

 

1.3. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

wewnętrzny dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji i komplety specyfikacji 

technicznych.  

Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aŜ do 

zakończenia i odbioru końcowego robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca 

w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować 



plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

Klasyfikacja wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

1.5. Określenia podstawowe 

• Aprobata techniczna  – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 

jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 

r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

• Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 

dach. 

• Cena kontraktowa -  kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie naleŜne 

Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami warunków umowy. 

• Certyfikat zgodno ści  - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie 

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 

dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu 

z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

• Dokumentacja budowy  — naleŜy przez to rozumieć wewnętrzny dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis 

słuŜące realizacji obiektu, ksiąŜkę obmiarów. 

• Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót sporządzona przez Wykonawcę. 

• Dziennik budowy  - naleŜy przez to rozumieć wewnętrzny dziennik wydany przez 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót. 

• Inspektor nadzoru  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 

nadzór inwestorski dla celów realizacji zadania, której pełne nazwisko lub nazwa są 

wymienione w Umowie. 



• InŜynier  - osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, 

wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - 

InŜynierem określa się InŜyniera  koordynatora). 

• Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami zgodnie z przepisami Prawa posiadająca właściwe uprawnienia 

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

przedmiotu przetargu. 

• Kontrakt  – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania 

robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie. 

• Laboratorium  - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

• Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania robót, 

zgodne z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

InŜyniera i Inspektora nadzoru. 

• Obiekt budowlany  – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

• Odbiór cz ęściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 

wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach 

umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została 

wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w uŜytkowanie przez 

Zamawiającego. 

• Odbiór ko ńcowy  - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 

robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z 

postanowieniami warunków umowy. 

• Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - odbiór polegający na ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 

ulegają zakryciu. 

• Odpowiednia  (bliska) zgodno ść -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 



• Przedmiar robót  – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach pomiarowych. 

• Przetargowa dokumentacja  - część dokumentacji, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary częściowe obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Roboty budowlane  -  naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 

polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Rysunki  – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

• Specyfikacja  - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 

wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 

płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 

• Teren budowy  – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Termin wykonania  - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 

lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 

• Umowa  - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

• Urządzenia budowlane  - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

• Właściwy organ  - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

• Wyrób budowlany  - 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 wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

• Znak zgodno ści  - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym. 



 

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 

sztuką budowlaną.  

2.1. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja, specyfikacje techniczne oraz 

przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieŜności Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i specyfikacjami 

technicznymi a takŜe z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w 

Dokumentacji i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót 

naleŜy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 

obowiązujące, w tym równieŜ te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, 

Wykonawca ma równieŜ obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

2.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe 



w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozwaŜana kwestię. Polecenia Inwestora będą 

wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

2.3. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w 

szczególności: 

1. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a 

takŜe zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

2. fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

4. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaŜy w 

odpowiednie obiekty i drogi montaŜowe. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 



6. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

7. Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 

likwidacji placu budowy. 

2.5. 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 wykańczania Robót Wykonawca będzie:   

1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 

2. 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: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, i dróg dojazdowych. 

b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:   

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- moŜliwością powstania poŜarów 

- hałasem 

2.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie 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. 

2.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.8. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH  

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 

postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie 

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

z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

3.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 

zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do robót innych, niŜ te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 



zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane 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 Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 

okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

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

zmieniony bez zgody Inwestora.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

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 ST, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji i ST i wskazaniach Inwestora w 

terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. JeŜeli dokumentacja lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 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. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót.  



 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 

mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzeniem, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych 

odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 

jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

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 uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1. Pobranie 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 Inwestora 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 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora 

będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi 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.   

6.3. Raporty z bada ń 

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 

zaakceptowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 



Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, 

Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 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 i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.5. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

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

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – 

waŜne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone.  

7. DOKUMENTY BUDOWY 

7.1. Wewnętrzny dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy 

będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 



bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Wewnętrznego Dziennika Budowy nale Ŝy wpisywa ć w szczególno ści: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  

• uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

• trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się  

7.2. Ksi ęga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi 

obmiaru.  

7.3. Dokumenty laboratoryjne 



Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych trzech 

punktach następujące dokumenty: 

•••• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

•••• protokoły przekazania terenu budowy, 

•••• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

•••• protokoły odbioru robót,   

•••• protokoły z narad i ustaleń, 

•••• korespondencję na budowie.  

 

7.5. 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. Wszystkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego.   

 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

8.2. Zasady okre ślania ilo ści 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 m3 jako długość pomnoŜona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

8.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

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

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.5. Czas i cz ęstotliwo ść przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

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

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

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora 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 powiadomieniem 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 dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.   



9.2. Odbiór cz ęściowy 

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

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

9.3. Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniŜej pt. 

“Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 

jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

9.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,   

• specyfikacje techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

• recepty i ustalenia technologiczne, 



• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

• sprawozdanie techniczne 

Sprawozdanie techniczne b ędzie zawiera ć:   

• zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja.   

9.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ustalenia Ogólne 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w 

szczególności rozbiórki, powinny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego 

zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Na podstawie jednostki obmiaru – jak w 

przedmiarze robót. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być 

ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. Płatność naleŜy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w wycenionym 

Przedmiarze Robót.  



Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach 

Technicznych i Dokumentacji. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

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 oraz likwidacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 

itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 

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

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne 

• wykonanie niezbędnych konstrukcji pomocniczych 

• obsługę geodezyjną 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

• wywóz odpadów 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna w róŜnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je 

czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 



przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień 

na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 

tych norm i przepisów, a w szczególności: 

•••• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

•••• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

•••• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 

poz. 1086) wraz z późniejszymi zmianami 

•••• Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002R w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

•••• Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. 

Zmianami 

•••• Dz. U. Nr 82, póz, 930 -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 

marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych 

•••• Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, z późn. zmianami tekst jednolity Dz. U. nr 2004/2004 poz.2086 

•••• Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

•••• Dz. U. Nr62 poz. 628 z późniejszymi zmianami -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

•••• Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 -Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – uŜytkowym 

•••• Dz. U nr 2002/2004 poz. 2072 -Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych 



•••• Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 

•••• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stęŜeń substancji 

zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. nr 55, poz. 355). 

•••• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 

U. nr 66, poz. 436). 

•••• Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego 

ogrzewania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych centralnego ogrzewania podczas realizacji zadania: „PRZEBUDOWA 

INSTALACJI C.O. ORAZ  BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRA Z Z WYMIANĄ 

KOTŁA I GRZEJNIKÓW W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOL A W 

CZERNICY" 

Roboty te obejmują: 

• Spuszczenie wody z instalacji c.o. 

• DemontaŜ rurociągów stalowych 

• DemontaŜ starych urządzeń grzejnych 

• MontaŜ przepustów rurowych w ścianach i stropach 

• MontaŜ rurociągów z PE/AL/PE 

• wykonanie izolacji termicznej rurociągów 

• montaŜ grzejników stalowych 

• montaŜ głowic termostatycznych 

• montaŜ zaworów odpowietrzających 

• montaŜ zaworów przelotowych i zwrotnych 

• próba szczelności instalacji 

• próba ogrzewania z regulacją 

 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 

1.3. Określenia 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

zeszycie nr 6 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji 

Ogrzewczych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

Ponadto przez uŜywane w SST określenia naleŜy rozumieć: 

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewcza wodna stanowi układ 

połączonych przewodów napełnionych woda instalacyjna wraz z armatura, pompami 

obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do 

przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi 

zaworami od źródła ciepła. 



Instalacja ogrzewcza systemu zamkni ętego - Instalacja ogrzewcza, w której 

przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosfera. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość 

instalacji ogrzewczej wodnej, słuŜąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy 

grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 

ogrzewania tych pomieszczeń. 

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwór substancji 

zapobiegających korozji lub obniŜających temperaturę zamarzania wody, 

napełniający instalacje ogrzewcza wodna. 

Zródło ciepła :  Kotłownia 

Ciśnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowane) ciśnienie pracy instalacji 

(podczas krąŜenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, 

które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekraczane w 

Ŝadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - NajwyŜsza wartość ciśnienia statycznego 

czynnika grzejnego (przy braku jego krąŜenia) w najniŜszym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne - Ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności. 

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Materiały stosowane do montaŜu instalacji ogrzewczych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, _e dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z 

europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 

producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje 

Europejska, lub 



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

• Przewody - Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur polietylenu 

sieciowanego typu pex z powłoka antydyfuzyjną. 

• Grzejniki - Jako elementy grzejne naleŜy zastosować grzejniki płytowe z 

bocznym i dolnym podłączeniem odpowiadające normom: 

PN EN 442-1:1999- Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne 

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan 

PN EN 442-1:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1) 

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci 

PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Czesc 3: Ocena zgodnosci 

• Armatura  

Armatura powinna odpowiadac poniŜszym normom: 

PN-EN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe.  

Wymagania i metody badan 

PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe  

    – Czesc 1: Wymagania i badania 

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 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania 

ogólne. Roboty związane z rozbiórką i wykopami będą wykonywane ręcznie. 

Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 

prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie 

takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 

tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko.  

Ponadto, roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z 

zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Transport powinien być jak określono w 

specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej 

palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami 

powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie 

nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 

transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 

zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 



nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać sie w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH 

GAZOWYCH 

5.1. Monta Ŝ ruroci ągów 

Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 

sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- załoŜenie tulei ochronnych, 

- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu. 

5.2. Monta Ŝ armatury i osprz ętu 

MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności naleŜy 

sporządzić protokół. 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 



Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 

przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych narzędzi 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na wizualno – pomiarowej ocenie kompletności 

wykonania robót remontowych i renowacyjnych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru 

- jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -MontaŜowych. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Wewnętrzny Dziennik Budowy 

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów częściowych 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność 

naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA 

INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA I GRZEJNIKÓW W 

BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICY" 

• Przedmiary robót. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja ww. zadania 

• normy 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji.  

• wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 

Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 

- Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

- Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

MontaŜowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 

polskim . 

 

 



 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
CPV 45331110-0 - Instalowanie kotłów 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych kotłów podczas realizacji zadania: „PRZEBUDOWA INSTALACJI 

C.O. ORAZ BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIAN Ą KOTŁA I 

GRZEJNIKÓW W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZER NICY" 

Roboty te obejmują: 

• DemontaŜ kotła Ŝeliwnego wodnego 

• DemontaŜ naczynia wzbiorczego 

• MontaŜ kotła gazowego jednofunkcyjnego o mocy 60 kW wraz z 
oprzyrządowaniem i automatyką 

• MontaŜ naczyń wyrównawczych, manometrów, termometrów 

• MontaŜ zaworów przelotowych i zwrotnych, montaŜ zaworów bezpieczeństwa 

• MontaŜ pomp wirowych do zasilania kotłów 

• Podłączenie kotła do istniejącej instalacji c.o. 

• Podłączenie kotła do istniejącego przewodu komina spalinowego 

• Uruchomienie węzłów cieplnych 

 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

CPV 45331110-0 - Instalowanie kotłów 

1.3. Określenia 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

zeszycie nr 6 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji 

Ogrzewczych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

Ponadto przez uŜywane w SST określenia naleŜy rozumieć: 

• Instalacja odprowadzania spalin  – zespół przewodów i urządzeń słuŜący do 

odprowadzania spalin od króćca spalinowego kotła do wylotu spalin z kanału 

spalinowego do atmosfery.  

• Kocioł grzewczy  – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do podgrzewania 

wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa.  

• Kotłownia  – pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł (kotły) z zespołami 

urządzeń zabezpieczających, pomiarowych, regulacyjnych, sterujących, 

rejestrujących, sygnalizacyjnych i alarmujących.  



• Moc kotła  – ilość energii cieplnej oddawana uŜytecznie czynnikowi grzewczemu w 

jednostce czasu.  

• Naczynie wzbiorcze przeponowe  – zbiornik z elastyczną przeponą, oddzielającą 

przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody 

znajdującej się w zładzie, wywołane zmianami temperatury  

• Pompa cyrkulacyjna (w instalacji)  – pompa wymuszająca krąŜenie wody  

w instalacji centralnego ogrzewania lub centralnej ciepłej wody uŜytkowej.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Materiały stosowane do montaŜu instalacji ogrzewczych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, _e dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z 

europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 

producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje 

Europejska, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania 

ogólne. Roboty związane z rozbiórką i wykopami będą wykonywane ręcznie. 

Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 

prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie 

takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 

tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko.  



Ponadto, roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z 

zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Transport powinien być jak określono w 

specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Transport kotłów, armatury, pomp itp. powinien odbywać się krytymi środkami 

transportu. Zaleca się transport tych materiałów na paletach dostosowanych do ich 

wymiarów. Palety naleŜy zabezpieczyć przez przemieszczaniem w czasie transportu.  

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę oraz inne urządzenia naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 

Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki, pompy i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w 

zamkniętych pomieszczeniach.  

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH 

GAZOWYCH 

5.1. Monta Ŝ kotłów 

Kotły gazowe naleŜy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.2. Monta Ŝ armatury i osprz ętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych i 

kołnierzowych (zwrotnica hydrauliczna, pompa obiegu grzewczego). Uszczelnienie 

połączeń gwintowych naleŜy wykonać za pomocą pakuł lnianych i past 

uszczelniających; uszczelnienie połączeń kołnierzowych za pomocą uszczelek 

międzykołnierzowych.  

5.3. Uruchomienie instalacji 

• Zamontować reduktor i układ pomiarowy gazu oraz napełnić  

instalację gazową (czynności wykonywane przez przedstawiciela dostawcy gazu).  

• Przepłukać instalację technologiczną kotłowni kilkakrotnie  

wodą surową, a następnie napełnić wodą uzdatnioną.  

•  Instalację dokładnie odpowietrzyć.  

•  W naczyniu wzbiorczym naleŜy ustawić odpowiednie ciśnienie poduszki powietrznej.  



•  Uruchomić kotły (z zachowaniem warunków gwarancji producenta) oraz całą 

instalację.  

•  Przeprowadzić regulację przepływów w obiegach kotłowych i o 

biegu grzewczym.  

• Ustawić parametry pracy kotłowni w układzie automatycznego  

sterowania.  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na wizualno – pomiarowej ocenie kompletności 

wykonania robót remontowych i renowacyjnych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru 

- jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -MontaŜowych. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Wewnętrzny Dziennik Budowy 

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów częściowych 

 



 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność 

naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA 

INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA I GRZEJNIKÓW W 

BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICY" 

• Przedmiary robót. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja ww. zadania 

• normy 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji.  

• wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 

Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 

- Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

- Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

MontaŜowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 

polskim . 



 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych hydraulicznych podczas realizacji zadania: „PRZEBUDOWA 

INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ  Z WYMIANĄ 

KOTŁA I GRZEJNIKÓW W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOL A W 

CZERNICY" 

Roboty te obejmują: 

• DemontaŜ starego zasobnika CWU i wymiana na nowy o poj. 600 dm3 

• DemontaŜ starych zaworów przelotowych i zwrotnych, oraz zaworów 

bezpieczeństwa i wymiana na nowe 

• DemontaŜ pomp 

• MontaŜ pomp obiegowych 

• MontaŜ pozostałego osprzętu 

• Podłączenie zasobnika do istniejącej instalacji 

 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

1.3. Określenia 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

zeszycie nr 6 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji 

Ogrzewczych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Materiały stosowane do montaŜu instalacji ogrzewczych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, _e dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z 

europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 



członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 

producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje 

Europejska, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania 

ogólne. Roboty związane z rozbiórką i wykopami będą wykonywane ręcznie. 

Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 

prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie 

takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 

tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko.  

Ponadto, roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z 

zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Transport powinien być jak określono w 

specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę oraz inne urządzenia naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 

Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Armaturę, łączniki, pompy i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w 

zamkniętych pomieszczeniach.  

 



5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na wizualno – pomiarowej ocenie kompletności 

wykonania robót remontowych i renowacyjnych. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru 

- jak w przedmiarze. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -MontaŜowych. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Wewnętrzny Dziennik Budowy 

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów częściowych 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność 

naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

 

 

 



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA 

INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA I GRZEJNIKÓW W 

BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICY" 

• Przedmiary robót. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja ww. zadania 

• normy 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji.  

• wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 

Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 

- Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

- Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

MontaŜowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 

polskim . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych gazowych podczas realizacji zadania: „PRZEBUDOWA INSTALACJI 

C.O. ORAZ BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIAN Ą KOTŁA I 

GRZEJNIKÓW W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZER NICY" 

Roboty te obejmują: 

• Przebicie otworów w ścianach 

• MontaŜ rurociągów stalowych spawanych 

• MontaŜ kurków gazowych o połączeniach gwintowanych 

• MontaŜ skrzynki gazomierza 

• Czyszczenie i odtłuszczanie rurociągów 

• Malowanie rurociągów farbą olejną 

• Próba szczelności instalacji 

 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe  

1.3. Określenia 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

zeszycie nr 6 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji 

Ogrzewczych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

Ponadto przez uŜywane w SST określenia naleŜy rozumieć: 

• Instalacja gazowa 

Układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposaŜeniem i 

urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu przewodu z kurkiem głównym 

gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach 

gazowych wraz z tymi urządzeniami, oraz z wymaganymi dla tego typu urządzeń 

przewodami spalinowymi doprowadzonymi do kanałów spalinowych budynku. 

• Przewody gazowe  

Przewód gazowy – odcinek rury, którym rozprowadzany jest gaz do poszczególnych 

urządzeń gazowych. 

Przewód rozprowadzający – poziomy odcinek instalacji gazowej, łączący przyłącze 

gazowe z pionami gazowymi instalacji. 



Przewód pionowy – pionowy przewód instalacji gazowej doprowadzający gaz na 

poszczególne kondygnacje budynku. 

Przewód elastyczny – przewód giętki doprowadzający gaz do urządzenia gazowego i 

pozwalający na przemieszczenie tego urządzenia. 

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przewody przed 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest 

przewód instalacji gazowej. 

Kształtka instalacji gazowej – element słuŜący do łączenia poszczególnych odcinków 

przewodu gazowego, umoŜliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, 

rozgałęzienia, a takŜe zaślepienia przewodu. 

• Urządzenia gazowe  

Urządzenie gazowe – urządzenie w którym następuje ustabilizowane spalanie 

mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej energii 

cieplnej. 

Kuchenka gazowa – urządzenie gazowe z otwartym płomieniem stosowane do 

przygotowywania posiłków i ogrzewania płynów, nie posiadające piekarnika 

Kuchnia gazowa – urządzenie gazowe z otwartym płomieniem stosowane do 

przygotowywania posiłków i ogrzewania płynów, zmontowane we wspólnej obudowie 

z piekarnikiem. 

Kocioł gazowy – urządzenie gazowe z komora do spalania paliwa gazowego 

przeznaczone do wytwarzania ciepła w postaci ogrzanej wody. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Materiały stosowane do montaŜu instalacji ogrzewczych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z 

europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 

producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje 

Europejska, lub 



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ŝe są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

•••• rury stalowe bez szwu łączone przez spawanie 

•••• zawory kulowe do gazu gwintowane 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania 

ogólne. Roboty związane z rozbiórką i wykopami będą wykonywane ręcznie. 

Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 

prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie 

takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 

tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko.  

Ponadto, roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z 

zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów z rozbiórki 

naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub 

samowyładowczy. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać 

się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi 

pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w 

specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH 

GAZOWYCH 

5.1. Monta Ŝ    instalacji gazowej 
Przewody za gazomierzem prowadzi ze spadkiem 4% do pionu lub przyborów 

gazowych na powierzchni ścian . Odległości od innych urządzeń przedstawiają się 

następująco: 



- 100 mm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznych /ponad tymi 

puszkami/ 

- 150 mm od poziomych przew. wodan./prowadzić nad tymi przewodami/ 

- 150 mm od poziomych przewód co /prowadzić pod tymi przewodami/ 

- 600 mm od umieszczonych na ścianach lub wnękach bezpieczników elektrycznych, 

gniazd wtykowych jeŜeli nie są to ostatnie umieszczone we wnękach oddzielnych 

przegród ogniowych. 

- 200 mm od przewodów telekomunikacyjnych 

Nad kablami od wymiarów j. w dopuszczalne są odchylenia w granicach 5 %. Rury 

przebiegające przez ściany, stropy naleŜy prowadzić w tulejach ochronnych z 

uszczelnieniem elastycznym z końcami wystającym po 3 cm z kaŜdej przegrody. 

Przewody o średnicy 40 mm naleŜy umocować do ścian za pomocą haków lub 

uchwytów w odstępach między nimi nie przekraczającymi: 

1.5 m dla przewodów poziomych 

2.5 m dla przewodów pionowych 

Doboru średnic przewodów wewnętrznej instalacji gazowej dokonano w oparciu o 

załoŜenie ze straty ciśnienia na odcinku od kurka głównego do podłączenia 

najbardziej odległego przyboru, bez uwzględnienia strat ciśnienia w gazomierzu i 

zmian ciśnienia gazu, wywołanych róŜnicą wysokości nie przekracza 15 daPa. Jest to 

załoŜenie aktualne dla układu zasilania instalacji gazem ziemnym gr.12 wysoko 

metanowym z sieci niskopręŜnej. Przed kaŜdym punktem poboru gazu naleŜy 

zamontować gazowe mosięŜne kurki w sposób zapewniający łatwość montaŜu oraz 

sprawdzenia szczelnością uniemoŜliwiający ich przypadkowe otwarcie. Trzony 

kuchenne naleŜy lokalizować 5 w odległości 5 cm od parapetu i 50 cm od okna. 

Wysokość zamontowania kurka powinna być dostosowana do przyłącza gazowego, 

jednak nie mniej niŜ 700 mm licząc od podłogi. Odbiorniki naleŜy łączyć z 

odgałęzieniem za pomocą dwuzłączki lub długiego gwint. Pomieszczenia, w których 

umieszczamy przybory gazowe powinny posiadać wysokość, co najmniej 2.5 m 

łazienki posiadają odpowiednia kubaturę przestrzeni / 8.0 m3/ zgodnie wytycznymi. 

Wyjątkowo zaleca się miejscowe obniŜenie pomieszczeń do wymaganej wysokości w 

pomieszczeniach nie odpowiadających normom. 

5.2. Badanie szczelno ści 

Przed oddaniem do uŜytku instalacja gazowa podlega sprawdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacja oraz następnie próbie szczelności. Sprawdzenie  

instalacji powinno się odbywać zgodnie z wytycznym RMSWiA z 16 .08. 199 r (Dz.U 

nr 74 poz. 74). Ciśnienie próbne 0.05 Mpa lub 0.1 Mpa dla pomieszczeń mieszk. i 



zagroŜonych wybuchem. Pozytywny wynik brak spadku ciśnienia po 30 minutach od 

ustabilizowania się ciśnienia. 

5.3. Odbiór robót. 
Przed przekazaniem robót naleŜy przeprowadzić kontrolę techniczną, próby 

szczelności, badania hydrauliczne. NaleŜy sprawdzić jakość uŜytych materiałów, 

wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, dokumentacji powykonawczej ze 

stanem faktycznym. 

5.4.  Nadzór nad robotami instalacyjnymi 

Roboty związane z wykonywaniem instalacji powinny być wykonywane przez 

specjalistyczną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. 

 
6.      KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROB ÓT     

     BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na wizualno – pomiarowej ocenie kompletności 

wykonania robót remontowych i renowacyjnych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru 

- jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -MontaŜowych. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Wewnętrzny Dziennik Budowy 

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 



• Protokoły odbiorów częściowych 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność 

naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA 

INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA I GRZEJNIKÓW W 

BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICY" 

• Przedmiary robót. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja ww. zadania 

• normy 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji.  

• wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 

Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 

- Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

- Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

MontaŜowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 

polskim . 



 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych podczas realizacji zadania: 

„PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ 

WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA I GRZEJNIKÓW W BUDYNKU PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA W CZERNICY" 

Roboty te obejmują: 

• DemontaŜ drewnianych obudów grzejników 

• Wykucie bruzd i przebicie otworów w ścianach i stropach 

• Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach 

• Wykonanie warstwy wyrównującej 

• Uzupełnienie posadzki z wykładziny zgrzewanej typu Tarket 

• Wymiana posadzki z płytek gresowych 

• Wykonanie okładzin ściennych z płyt GK na ruszcie stalowym 

• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 

 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

     CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

• emulsja gruntująca  

• płyty GK, wraz z profilami stalowymi przyściennymi do montaŜu szer. 50mm 

• farba emulsyjna 

• zaprawa cementowa M80 

• woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw naleŜy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Pojęcie materiału równowaŜnego naleŜy rozumieć jako zgodnego normami wg Kart 

charakterystyki produktu. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym 

przez uprawnioną jednostkę. W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do 

partii powinien być podany czas przydatności do jej uŜycia. Wykonawca powinien 



obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeŜeń 

powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 

3.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania 

ogólne. Roboty związane z rozbiórką i wykopami będą wykonywane ręcznie. 

Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 

prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie 

takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 

tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko.  

4.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów z rozbiórki 

naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub 

samowyładowczy. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać 

się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi 

pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w 

specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

Przy przewozie naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia 

podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką umoŜliwiającą 

zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 

łańcuchów. 

5.      WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT WYKONCZENIOW YCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych naleŜy wykonać bezwzględnie wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. 

Przy prowadzeniu prac naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 

BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą 



oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi i 

urządzeń. 

W celu gruntowania wykonanego podłoŜa naleŜy uprzednio usunąć z niego wszelkie 

usunąć tłuszcze, stare powłoki malarskie, mleczko cementowe, środki antyadhezyjne 

i inne luźne części znajdujące się na nim. PodłoŜe musi być suche lub matowo 

wilgotne, czyste, nieprzemarznięte i nośne. PodłoŜe nie moŜe być uprzednio pokryte 

pakiem smołowym. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność 

nie powinna przekraczać 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 

powinna być nie niŜsza niŜ 5 C. 

Gruntowanie naleŜy wykonać się przy pomocy pędzla, przy większych 

powierzchniach urządzeniem natryskowym, szczotką dekarską lub wałkiem z owczej 

wełny. Materiał naleŜy nanosić na tyle cienką warstwą aby podłoŜe przebijało.  

6.      KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROB ÓT   

           BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. Po wykonaniu kaŜdej warstwy impregnacji i  

izolacji naleŜy niezwłocznie poinformować pisemnie Inspektora nadzoru. NaleŜy 

przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania powłok 

izolacyjnych. Wyniki kontroli robót powinny być wpisywane do wewnętrznego 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

7.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 



technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru 

- jak w przedmiarze. 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –MontaŜowych. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Powinien obejmować 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z 

wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

• przed rozpoczęciem gruntowania - po oczyszczeniu powierzchni 

• po przygotowaniu podłoŜa - gruntowaniu 

• po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej  

• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych na 

przecieki 

Odbiór powinien obejmować w szczególności: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa  

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni izolacji, 

• sprawdzenie grubości warstw powłok gruntowych i izolacyjnych  

• sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, 

wpusty podłogowe itp. 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 



• Wewnętrzny Dziennik Budowy 

• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

• Protokoły odbiorów częściowych 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty izolacyjne naleŜy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da 

wynik ujemny, cały zakres lub jego część naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami 

norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić izolację do stanu 

odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.      PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność 

naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10.      DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ BUDOWA 

INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA I GRZEJNIKÓW W 

BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICY" 

• Przedmiary robót. 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja ww. zadania 

• normy 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji.  

• wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 

Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 

- Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

- Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 



przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

MontaŜowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 

polskim . 

 

 


