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CZĘŚĆ I: WYMAGANIA OGÓLNE 1      

WSTĘP 

1.1     Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową i 

montażem instalacji ciepłej wody użytkowej oraz demontażem części instalacji gazowej związanej z 

przygotowaniem cwu. na potrzeby budynków  S.M. „Mistrzejowice zlokalizowanych na os. Złotego Wieku 

9,11,12 
Zamawiającym powyższe roboty jest :   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”  

                    Os. Tysiąclecia 42,    31-610 Kraków 
III. Zakres robót: 

1.2 Roboty towarzyszące i specjalne 

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 

zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 

robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Należą do nich: 
• pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 

• działania niezbędne dla właściwego zabezpieczenia miejsca budowy i mienia w nim się 

znajdującego, 

• bieżące utrzymanie porządku w miejscu prowadzenia prac, 

• działania zgodne z warunkami bhp, 

• zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 

• bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 

• ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności od 

odpowiedzialności cywilnej. 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 

tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi: 
• transport, składowanie, wywóz materiałów, 

• wykonanie prób i pomiarów, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

1.3 Wymagania dotyczące robót 

1.3.1    Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość i ilość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami prawa, 

Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne 

zgodnie z prawem za realizację robót, w tym uprawnionego Kierownika Budowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego. 
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w 

przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o charakterystykach i trwałości 

nie gorszej niż zaprojektowane. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej 

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki przed przystąpieniem do robót: zgłosić 

Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu ustalenia ich zakresu i czasu, uzgodnić 

czas, termin i sposób wyłączenia z ruchu istniejących urządzeń instalacji i części budynku (w porozumieniu 

z Inwestorem i użytkownikami). 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich wymiarów na 

budynku, tak aby uzyskać zamierzoną w Dokumentacji Projektowej estetykę oraz niezbędne parametry 

techniczne. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do dnia zakończenia robót i uporządkowania placu budowy. Wykonawca 

będzie utrzymywał roboty do czasu ostatecznego odbioru. 

1.3.2 Ochrona środowiska oraz własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania 

robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku. 

Zobowiązany jest też podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Będzie też unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości, wynikających z prowadzonych prac, dla osób i dóbr. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. Materiały rozbiórkowe wywiezione zostaną 

w miejsca do tego przeznaczone, bądź w bezpieczny dla środowiska sposób utylizowane. 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich urządzeń i infrastruktury znajdujących się na terenie 

budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.3.3 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte przez 

Wykonawcę w cenie jednostkowej. 
• Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

• Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach 

(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.). 

• Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów 

stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego 

wbudowania lub do odzysku). 

• Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 

poz.1206), ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 

2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko 

przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

• Materiały z odzysku, nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na niniejszej 

budowie Wykonawca oczyści z zaprawy cementowej itp. i przekaże Zamawiającemu. 

• Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) 

Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie 

składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży 

zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

• Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do 

dokumentów odbioru częściowego. 
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• Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które 

mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez Wojewodę lub 

Prezydenta Miasta. 

1.3.4    Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegał 

przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4 Dokumenty odniesienia 

Projekt budowlany sporządzony jest przez osoby do tego uprawnione, przekazane Wykonawcy 

przez Inwestora. Jest to podstawowy dokument, określający zakres robót i sposób ich wykonania. Dziennik 

Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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 

Kierownika Budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 

Zamawiającego, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Dokumenty budowy przechowuje Kierownik Budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 

1.5 Warunki zgodności wykonania robót 

1.5.1     Warunki  zgodności robót z Dokumentacją  Projektową i  Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.2    Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej 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 Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest 

określeniem standardu jakości na etapie projektowania. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów budowlanych 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Materiały budowlane powinny posiadać świadectwo 

dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O 

wyrobach budowlanych”. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi spełniać 

odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym w 

umowie. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą 

sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, 

posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Podczas 

prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy 

zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 °C i niższej. 
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 

słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C. Należy spełnić 

poniższe wymagania: 
• materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu, 

• wyładunek  rur  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie rur, 

• rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, 

• transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, 

• rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wskazaniach Zamawiającego. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego, do czasu gdy będą one potrzebne do robót. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji 

składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą być 

przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących 

podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 
Rury i kształtki z tworzywa sztucznego nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem. 

który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo 

jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna 

od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 

2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 

składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 

wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z 

tworzyw sztucznych, ponieważ materiały te nie są odporne na promienie ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
• harmonogram wykonania i opis organizacji robót, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

5.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli i ich częstotliwości jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający 

natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

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

Wykonawca. 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie (przedmiarze), 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, lub gdzie indziej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do cząstkowych płatności na rzecz Wykonawcy określonych w Umowie. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 

ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i 

nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgadnia Wykonawca z Zamawiającym w trakcie trwania 

robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie. Sporządzony obmiar Wykonawca 

uzgadnia z Zamawiającym w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z kosztorysem, 

w celu określenia różnic w ilościach robót. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 
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• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilościowej i jakościowej 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. Czynności kontrolne prowadzone przez Zamawiającego nie mogą wstrzymywać prac 

budowlanych, jeśli są one prowadzone w sposób zgodny z wszystkimi przepisami i wymaganiami. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

uprzednimi ustaleniami. 

7.2 Odbiór częściowy 

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

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

7.3 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

Umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W toku 

odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań. 

7.4 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

„Odbiór ostateczny robót”. 

8      WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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CZĘŚĆ II: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA , 

9      WSTĘP 

9.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót związanych z budową i montażem 

instalacji ciepłej wody użytkowej oraz demontażem części instalacji gazowej związanej z przygotowaniem 

cwu. na potrzeby budynków  S.M. „Mistrzejowice zlokalizowanych na os. Złotego Wieku 9,11,12 

Kody robót: 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 

9.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, łącznie stanowią dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie powyższym. 

9.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór robót związanych z budową i montażem instalacji ciepłej wody użytkowej oraz 

demontażem części instalacji gazowej związanej z przygotowaniem cwu. na potrzeby budynków  S.M. 

„Mistrzejowice zlokalizowanych na os. Złotego Wieku 5, 7,8 
  

 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: a) 

Roboty demontażowe i przygotowawcze 

- opróżnienie gazu z instalacji 

- demontaż rurociągów 

- demontaż armatury 

- demontaż piecyków łazienkowych 

- zamontowanie wsporników i podestów pod urządzenia 

- zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę 

- przesunięcie opraw oświetleniowych na klatkach schodowych 

b) Roboty montażowe - obejmujące: 

- zaślepienie instalacji gazu po demontażu piecyków łazienkowych, 

- dostawę i montaż armatury cwu, 

- dostawę i montaż orurowania cwu, 

c) Roboty towarzyszące - obejmujące: 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

- roboty elektryczne w zakresie przesunięcia opraw oświetleniowych



- próba szczelności i uruchomienie instalacji gazowej 

- próba szczelności i uruchomienie instalacji cwu 

- usunięcie ewentualnych usterek 

- zabezpieczenie termiczne rur i urządzeń . 

d)  Roboty tymczasowe - obejmujące: 

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 

- doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 

9.4     Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (SST.04) zdefiniowane w: 

- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

Czynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 
Część wewnętrzna instalacji - instalacja cwu znajdująca się w budynku. Zaczyna 
się za zaworami odcinającymi tę część instalacji od części zewnętrznej lub źródła ciepła. 

Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń służące do zaopatrywania 

budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 

dotyczących warunków jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. 
Instalacja ciepłej wody użytkowej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze; zainstalowana wewnątrz 

budynku, rozpoczynająca się za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej 

wody użytkowej. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

Zastosowane skróty: 

SST.02 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
SST.00 - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 

10   MATERIAŁY 

10.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące robót jak w SST.00 - ,,Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

10.2 Urządzenia 

Pompa ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej z zasobnikiem o pojemności 
V=400dm3; 
pompę cyrkulacyjną ciepłej wody cyrkulacyjnej na, napięcie zasilania 230V, wykonaną wg aprobat 
technicznych producenta, posiadającą znak CE; 
licznik wody zimnej – posiadające legalizację PKN, wykonane wg aprobat technicznych producentów, 
posiadające znak CE; 
Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N 

10.3 Rury przewodowe 

Rury do centralnego ogrzewania w kotłowni należy stosować stalowe, wg PN-EN 1057; 
Przewody magistralne prowadzone w kanale technicznym należy wykonać z rur preizolowanych 
systemu Therm Twin. 
Rury do wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej oraz centralnego ogrzewania należy 
wykonać z rur PP, posiadające aprobaty techniczne producenta i dopuszczenie higieniczne do 
stosowania w instalacjach wody pitnej. 
Elementy instalacji wentylacji należy wykonać z blachy stalowej typ A/I; 

10.4 Armatura 



Jako armaturę należy zastosować: 
Zawory  odcinające  kulowe  montowane  na  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  wody  ciep łej, 
umożliwiające spust wody z pionu. 
Zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mosiądz (niklowany/chromowany)  odpornych na 
temperaturę 100°C i ciśnienie 10 barów. 
Armatura stosowana w kotłowni - gwintowana p=0,6 MPa, T=110C i do montażu pomiędzy 
kołnierzami - p=0,6 MPa, T=110 C, wykonana zgodnie z aprobatami      technicznymi producentów; 
Do zastosowanej armatury należy dołączyć wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty 
higieniczne. 

10.5 Izolacja termiczna 

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody i cyrkulacji w obrębie kotłowi 

zaizolować otuliną termoizolacyjną typu „Steinonorm 300” w płaszczu PVC o grubości:-Średnica 

wewnętrzna do 22 mm - 20 mm 
-Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30 mm 
-Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm - równa średnicy wewnętrznej rury 
Do izolacji przewodów wody zimnej i zmiękczonej należy stosować otuliny j.w. , lecz grubości 20mm. 

10.6   Zabudowa instalacji 

• Przewody magistralne prowadzić w kanale technicznym w posadzce na parterze 

• Pozostałe przewody centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej prowadzone w bruzdach 

oraz po stropem korytarza 

11 SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w części pierwszej opracowania, dotyczącej wymagań 

ogólnych. 
Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych: 

• giętarka do rur, 

• nożyce do cięcia, 

• szczypce do złączy zaciskowych, 

• głowice rozszerzające do rur, 

• wiertarka, 

• wkrętarka, 

• zgrzewarka, 

• gwintownica. 

Sprzęt do zgrzewania rur, musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten 

sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

12 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST.00 - ,,Wymagania 

ogólne” 

12.1 Rury 

-Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o      odpowiedniej długości. 

-Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Kanały i kształtki powinny być transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i 

gabarytach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania należy unikać zawilgocenia i 

zanieczyszczenia. 

Elementy powinny być przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach; z 

czego małogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach. 

12.2 Urządzenia 

Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu, w fabrycznym opakowaniu. 

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

ich przemieszczanie i uszkodzenie. 

12.3 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 

w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 



12.4 Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji termicznych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izniszczeniem. Wyroby i 

materiały stosowane do izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 

13   WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej SST.00 - ,,Wymagania ogólne” 

13.1 Roboty demontażowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu starych urządzeń, armatury i 

rurociągów. 

Urządzenia niewielkie gabarytowo należy odciąć w całości i przekazać inwestorowi. Urządzenia o 

większych gabarytach sugeruje się pociąć palnikami na mniejsze elementy i usunąć w miejsce wskazane 

przez inwestora. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z 

budynku i transport. 

Rury uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez Inwestora 

13.2 Montaż urządzeń 

Lokalizacja urządzeń zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Dopuszcza się korektę rozmieszczenia 

zaprojektowanych urządzeń jeżeli wiąże się to z optymalizacją rozwiązań lub likwidacją kolizji. Zmiany 

powinny uzyskać zgodę Zamawiającego lub ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru. Urządzenia 

powinny zostać ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów. 

Urządzenia wymagające okresowej konserwacji i regulacji powinny być montowane z uwzględnieniem 

łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 

13.2.1 Montaż istniejącego kotła, podgrzewacza cwu i pompy ciepła c.w.u. 

Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania producenta dla swobodnego 

dostępu dla palnika, oczyszczenia kotła i czynności serwisowych. Odległość tyłu kotła od ściany, 

szerokość głównego przejścia za kocioł powinna być zgodna z fabryczną dokumentacją montażową kotła. 

Pompę ciepła z zasobnikiem na potrzeby gromadzenia ciepła (bufor) należy zamontować w taki sposób , 

by w przypadku awarii możliwa była jego wymiana bez konieczności demontażu innych urządzeń. Należy 

zachować minimalne odległości od ścian i pozostałych urządzeń kotłowni zgodnie z wymaganiami. 

13.2.2 Montaż Instalacji wentylacji 

Przed montażem należy sprawdzić sposób działania oraz estetykę elementów zwracając uwagę na 

możliwość uszkodzeń mechanicznych elementów posiadających części ruchome oraz powłok 

lakierniczych elementów ozdobnych. 

13.2.3 Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy przygotować trasę, wykonać bruzdy ścienne, przebicia w 

stropie, w ścianach oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów (np. niepotrzebne urządzenia budowlane). 
Przed zamontowaniem należy 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 używać. 
Przewody poziome w kotłowni prowadzone przy ścianach, pod stropami itp. powinny spoczywać 

na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są 

rury. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób 

umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza się 
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prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody instaacji c.o. 

prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby 

maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację. Odległość między przewodami 

powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 

większa od grubości ściany lub stropu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wykonywać połączeń przewodów. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych należy prowadzić 

zabezpieczone otulinami opisanymi wyżej. Po montażu, próbach ciśnieniowych i zaizolowaniu wypełnić 

bruzdy – grubość warstwy zaprawy nad rurą min. 3 cm. 

Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w ścianie lub 

stropie. Odległość zewnętrznej ścianki rury lub zewnętrznej powierzchni izolacji od ściany stropu lub 

podłogi powinna wynosić: 3,0 do 5,0 cm dla przewodów o średnicy poniżej 50mm; 7,0 do 10 cm dla 

przewodów o średnicy powyżej 65 mm 

Wszystkie rurociągi powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniższego punktu gdzie znajduje 

się armatura spustowa. 

Na konstrukcjach j.w. należy mocować także urządzenia kotłowni, których masa i wymiary gabarytowe 

mogą stwarzać trudności z ich montażem i demontażem, jak również mogą powodować nadmierne 

obciążenie rurociągów na których są zamontowane. 

Wszystkie podstawowe urządzenia kotłowni powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny, 

umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych 

urządzeń . Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz z 

przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. W żadnej tulei nie 
może znajdować się połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej 

od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i co 

najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 

13.2.4  Montaż armatury 

Przed zamontowaniem, każdy egzemplarz armatury należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby 

otwarcia i zamknięcia. Po zamontowaniu armatura winna być dostępna do obsługi, konserwacji i remontu 

(wymiany) oraz umieszczona na rurociągu tak, by kierunek przepływu czynnika był zgodny z oznaczeniem 

przepływu na armaturze. 

Kurki i zawory kulowe montować po oczyszczeniu wnętrza rurociągu. Przed ich zainstalowaniem należy 

usunąć zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary konserwujące. Kurek należy montować w 

pozycji „otwarty”. Kurek z przyłączeniami w postaci kielichów gwintowanych należy montować działając 

kluczem z niezaciskającymi się szczękami, tylko na ten kielich gwintowany do którego wkręcana jest rura. 

Niedopuszczalne są uszkodzenia przyłącza kurka oraz błędy współosiowości kurka i rurociągu, a także 

błędy przylg przyłączy kołnierzowych kurka i rurociągu. Armatura znajdująca się na przewodach, powinna 

być w miarę potrzeby mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zamocowania powinny chronić przed przenoszeniem 

naprężeń wynikających z wydłużeń cieplnych przewodów na korpus armatury, uniemożliwić 

przemieszczenie przewodu wraz z armaturą, chronić przed przenoszeniem na przewód obciążeń 

wynikających z ręcznej obsługi armatury. 

Zawory zwrotne należy montować tak, by trzpienie były w położeniu pionowym. 

Zawory bezpieczeństwa należy montować w miejscach dobrze dostępnych, w pozycji pionowej, zwracając 

uwagę na kierunek strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu. 

Rurociąg prowadzący od zaworu bezpieczeństwa do zabezpieczanego urządzenia nie może zawierać 

żadnych zaworów odcinających oraz filtrów. Rurociąg wyrzutowy musi być ułożony z niewielkim spadkiem. 

Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę kotłowni przed poparzeniem 

lub rozpryskiem wody. Do wykonywania próby ciśnieniowej instalacji, zawory bezpieczeństwa należy 

wymontować (zabronione jest ich korkowanie). 

Filtry i filtroodmulniki montować na przewodach głównych, w łatwo dostępnych miejscach umożliwiających 

ich kontrolę i czyszczenie – nie nad urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. 
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Minimalną przestrzeń nad filtroodmulnikiem ( w celu wyjmowania filtra i stosu magnetycznego) określa 

instrukcja obsługi i montażu urządzenia. Filtry osadnikowe należy montować zachowując kierunek 

przepływu przy skierowaniu siatki ku dołowi. Prawidłowe położenie filtroodmulnika w instalacji umożliwia 

jego tabliczka znamionowa. Odpływ z filtra powinien być połączony przewodem odprowadzającym wodę i 

kończącym się nad wpustem kanalizacyjnym podłogowym. 

Zawory regulacyjne sterowane ręcznie powinny być montowane w położeniu zgodnym z instrukcją 

montażu producenta. Zawory z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z 

siłownikiem skierowanym do dołu. 

Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy zaworem a ścianą. 

Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod 

odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu króćców spustowych wody, zaworów 

bezpieczeństwa itp. 

Odpowietrzniki automatyczne montować należy w najwyższym punkcie urządzenia lub instalacji grzewczej. 

Konieczny jest pionowy montaż odpowietrznika tak, by przepływ powietrza w okolicach odpowietrznika był 

swobodny. 

Jeżeli przy króćcach przyłączeniowych brak jest końcówek do podłączenia manometrów to należy 

wbudować krótkie odcinki rurowe, z których te końcówki będzie można wyprowadzić. 

Naczynia przeponowe należy montować do instalacji zgodnie z instrukcją montażu i dopiero po wykonaniu 

próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. Przy instalowaniu naczynia należy brać pod uwagę 

miejsce, którego nośność wytrzyma całkowite napełnienie naczynia. 

Naczynie należy zainstalować tak by umożliwić kontrolę urządzenia z każdej strony, dostęp do zaworu 

odcinającego jak również odczytanie tabliczki znamionowej. Nie wolno dopuszczać do naprężania 

przewodów przy montażu. Naczynie przeponowe podlega odbiorowi UDT. 

13.2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń wykonane ze stali nieodpornych na korozję wymagają 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Całość instalacji przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości w skali KOR-3A zgodnie z 

PN-ISO 8501-1:1996. Tak przygotowane powierzchnie należy odtłuścić. Skuteczność odtłuszczania 

sprawdza się poprzez nałożenie na badaną powierzchnie 2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej , a po 10 sek na 

badane miejsce nakłada się krążek bibuły i przyciska do wsiąknięcia. Obecność plam na krążku świadczy 

o niewłaściwym odtłuszczeniu. Po prawidłowym odtłuszczeniu , powierzchnie rurociągów lub urządzeń 

powinny być zabezpieczone przy użyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na 

maksymalną temperaturę zabezpieczanych powierzchni zgodną z projektem technicznym. Pokrycie 

antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 

80-120 mm. Należy nałożyć dwie warstwy farby w różniących się odcieniach lub kolorach. Drugą warstwę 

nakłada się po wyschnięciu pierwszej – zgodnie z instrukcją producenta. 

Powłoki powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń , miejsc niepokrytych powłoką, zmarszczeń, 

pęcherzy, zacieków i ciał obcych w powłoce. Powłoka powinna pokrywać całkowicie podłoże – bez 
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prześwitów.Wszystkie powłoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywać próby na wycieranie, na 

zmywanie wodą, na zarysowanie i na przyczepność do podkładu. 

13.2.7 Roboty izolacyjne rurociągów technologicznych 

Rurociągi, zawory odcinające i urządzenia o podwyższonej temperaturze powierzchni oraz rurociągi wody 

zimnej w obrębie kotłowni powinny być izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna być zgodna z 

projektem budowlanym i odpowiadać wymaganiom zawartych w Warunkach technicznych (Dz.U.75). 

Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów urządzeń na których znajduje się firmowe 

znakowanie urządzenia (np. tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne bez naruszania izolacji. 

Izolacja winna umożliwiać swobodne operowanie pokrętłami lub dźwigniami zaworów oraz zapewniać 

dostęp do zamontowanych czujników i kryz pomiarowych. Wykonanie izolacji należy rozpocząć po 

uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych prób szczelności, oraz wykonaniu i odbiorze 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Izolacja winna być 

wykonana otulinami z pianki poliuretanowej z fabrycznie wykonanym płaszczem ochronnym z tworzywa 

sztucznego. Grubość izolacji 20-40mm. 

Zakończenie izolacji powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja winna być 

wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

13.2.8 Oznaczenia 

Przewody, armaturę i urządzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej należy oznaczyć 

zgodnie z zasadami oznaczania uwzględnionymi w instrukcji obsługi kotłowni. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach , armaturze i urządzeniach. Kierunek przepływu czynnika 

grzejnego należy zaznaczyć na płaszczu osłonowym izolacji: strzałkami w kolorze czerwonym (dla 

przewodów zasilających) i niebieskim (dla przewodów powrotnych). 

Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z użytkowaniem i obsługą 

elementów kotłowni. 

13.3 Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów i przed 

zabudową instalacji musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

13.4 Wykonanie izolacji termicznej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 

następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie 

prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

14   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

14.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarto w części pierwszej, dotyczącej wymagań 

ogólnych. 

14.2 Kontrola, pomiary i badania 

14.2.1  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
• umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

• wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem, 

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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Termomodernizacja Gminnego ośrodka Zdrowia, 

Mściwojów 5 59-407 Mściwojów 

14.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie ułożenia przewodu, 

• badanie odchylenia osi przewodu, 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

• badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

• sprawdzenie montażu armatury, 

• badanie szczelności instalacji wodą ciepłą. 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 

fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 

badanie ponownie. 

14.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i 

wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 

15    ODBIÓR ROBÓT 

15.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu „Kontrola jakości robót” dały wyniki pozytywne. 

15.2 Odbiór robót 

Odbiór w zakresie robót technologicznych, elektrycznych i wkp. odbywa się wg następujących etapów: 
> Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie : przygotowania przewodów lub 

urządzeń do malowania antykorozyjnego, 

> Odbiór próby ciśnieniowej po stronie instalacji gazoweji po stronie czynnika grzewczego oraz 

szczelności rurociągów wraz z armaturą, 

> Odbiór techniczny kotłowni (odbiór kotła oraz sprawdzenie poprawności zainstalowania 

wszystkich wymaganych elementów kotłowni, instalacji elektrycznej oraz wyposażenia 

kontrolno-pomiarowego, zabezpieczeń kotła), 

> Rozruch i próby kotłowni, 

> Odbiór końcowy kotłowni 

> Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu odbywają się w toku realizacji robót po 

zgłaszaniu wykonania w/w robót do inspektora nadzoru. 

> Próbę ciśnieniową kotłowni przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym z 

inspektorem nadzoru. 

> Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej Wykonawca uzgadnia z 
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inspektorem nadzoru termin odbioru technicznego urządzeń kotłowni. 
> Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

15.3   Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
> sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m. 

in. na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

> badanie szczelności całej instalacji, 

> badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wykonawca zgłaszając kotłownię do odbioru końcowego obowiązany jest przedłożyć: 

> projekt kotłowni z naniesionymi zmianami zaistniałymi w toku budowy - opisany jako 

dokumentacja powykonawcza, 

> protokół odbioru próby ciśnieniowej kotłowni, 

> dokumentację na urządzenia podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego, 

> dokumentację techniczno-ruchową , eksploatacji i konserwacji urządzeń zamontowanych w 

kotłowni sporządzoną w języku polskim, 

> pozytywne wyniki prób, odbiorów częściowych badań i pomiarów, 

> protokół z uruchomienia kotłowni obejmujący w szczególności regulację montażową oraz 

badanie na gorąco w ruchu ciągłym, 

> dokumenty techniczne dotyczące instalacji elektrycznej kotłowni oraz protokoły: -pomiarów    

skuteczności     ochrony    przeciwporażeniowej     instalacji     i     urządzeń 

elektrycznych, 
- protokoły pomiaru rezystancji uziemień, o ile wymagają tego przepisy PBUE, 

- protokół sprawdzenia zabezpieczenia przeciwporażeniowego różnicowoprądowego 
 

> oryginał wypełnionego dziennika budowy, 

> oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z 

projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, 

> dokumenty potwierdzające użycie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie, 

> instrukcje obsługi układu technologicznego z aktualnym schematem technologicznym 

kotłowni. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 

określić konieczne dalsze postępowanie. 

16   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawowe jednostki obmiaru robót instalacyjnych: 
- dla przewodów rurowych – 1m, dla każdego typu i średnicy, 

- dla armatury – 1 szt., dla każdego typu i wielkości, 

- dla izolacji przewodów rurowych – 1 m, dla każdego typu i wielkości 

- dla zabudowy przewodów płytą kartonowo-gipsową – 1m
2
. 

Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi projektowymi z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze 
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17 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

18 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, 

7. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny, 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

9. Norma PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe- Wymagania w projektowaniu, 

10. Warunki techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowej” Zeszyt 7. 

11. Warunki techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” Zeszyt 4. 

12. Warunki techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych” Zeszyt 6. 
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