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ST.00.00. Wymagania Ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla
robót objętych zamówieniem o nazwie: „Instalacje grzewcze – roboty instalacyjne w Szkole
Podstawowej w Podczerwonem”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) występującymi przy wykonywaniu robót dla zadania „Instalacje grzewcze –
roboty instalacyjne w Szkole Podstawowej w Podczerwonem”.

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpa-

dów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a)

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b)

posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c)

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania
robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
•

obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

•

bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych
w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy 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 użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokona-

nych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - należy 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.
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

−

dostarczoną przez Zamawiającego,

−

sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1.5.4. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
1.5.5. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.
2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST
w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie
obowiązującymi na danym obszarze.
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje
−

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,

−

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

−

projekt organizacji budowy,

−

projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
−

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

−

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

−

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

−

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

−

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

−

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,

−

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

−

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

−

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

−

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

−

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
−

Polską Normą lub

−

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

−

znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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 dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
−

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

−

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

−

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 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 odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

−

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

−

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

−

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 przeprowadzał,

−

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
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f)

operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f)

odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4) protokoły odbiorów częściowych,
5) recepty i ustalenia technologiczne,
6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
−

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

−

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

−

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

−

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

−

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
d) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
f)

opłaty/dzierżawy terenu,

g) przygotowanie terenu,
h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
i)

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
−

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.).

−

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

−

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

−

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

−

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).

−

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).

−

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

−

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogło-

szenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
−

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

−

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

−

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

ST-00-01. Instalacje grzewcze – roboty instalacyjne
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Instalacje grzewcze – roboty instalacyjne w Szkole Podstawowej w Podczerwonem

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przy wykonywaniu robót instalacji sanitarnych związanych z przebudową kotłowni
na biomasę drzewną w formie zrębki drzewnej i pelletu drzewnego

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania przebudowy kotłowni w oparciu o automatyczne
kotly
opalane biomasą drzewną w formie zrębki drzewnej i pelletu drzewnego o mocy 2x100 kW i
obejmuje wykonanie następujących czynności:
-demontaż istniejących kotłów na węgiel
-demontaż rurociągów oraz armatury w kotłowni związanych z instalacją grzewczą
-montaż nowych kotłów na biomasę o mocy 100 kW – 2 szt.
-montaż nowych czopuchów oraz nowych wkładów kominowych
-wykonanie nowych przewodów (bezpieczeństwa, wzbiorczych i sygnalizacyjnych) w obrębie
-kotłowni i podłączenia ich do kotłów
-wykonanie nowego nawiewu do kotłowni z zewnątrz
-wykonanie instalacji grzewczej od kotłów do układów pompowych za rozdzielaczem
-instalacja nowego zlewu wraz podejściami wod-kan
-wykonanie nowego układy magazynowania i podawania paliwa w sposób automatyczny
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu kotłowni na biomasę oraz wymagań dotyczących
wykonania i odbiorów instalacji kotłowni

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej:
Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót
oraz inne miejsca wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od momentu
przekazania do dnia końcowego odbioru robót.
Warunki środowiskowe - w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie rozróżnia
się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002):
klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie

podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,
klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w
którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,
klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
klasa 4: środowisko wody morskiej - elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie
morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu
nasyconym solą,
klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Plan BIOZ - plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja ogrzewcza wodna - układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną,
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami
do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od
źródła ciepła.
Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła,
układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.
Kocioł jednofunkcyjny - przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania, może
współpracować z zasobnikami c. w. u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Kocioł dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej
wody użytkowej [pobór c. w. u. z kilku punktów].
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kocioł wytwarzający ciepłą wodę
zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej [pobór c.
w. u. z większej ilości punktów].
Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c. o.
Ogrzewanie podłogowe - system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy płynie rurami
ułożonymi w podłodze - przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła do
pomieszczenia jest równomiernie na całej powierzchni podłogi. Rury można układać tworząc
meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący
temperaturę z kotła na wyjściu do c. o., w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej
temperaturze zewnętrznej - wyższa temperatura zasilania c. o. i odwrotnie).
Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w
pomieszczeniu. Niektóre regulatory pokojowe można zaprogramować wg potrzeb, dzieląc
jednostkę czasu np. dobę na podstrefy czasowe o zróżnicowanej temperaturze w danym miejscu
[np. najprostszy „noc-dzień"].
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) nie
ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja systemu otwartego - instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne
połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przepływu wody w instalacji dokonuje się przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.
Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne
powstające przy przepływie wody w rurach i dlatego stosować można rury o dużo mniejszych
średnicach niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe mają mniejsze
ograniczenia związane z wielkością, rozległością i ukształtowaniem przestrzennym instalacji.
Zawór bezpieczeństwa - zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urządzenia bezpieczeństwa [rura
bezpieczeństwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się pod wpływem
temperatury objętość wody i zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się
naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe].
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas
krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.
Ciśnienie próbne instalacji - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym
dokonywane jest badanie jej szczelności.
Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która
nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.
Odpowietrzenie instalacji c. o. - stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności
powietrza w instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy instalacji, spadku
ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na ściankach kotłów,
skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej - zużycie łożysk
pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajności pompy.
Kompensacja wydłużeń termicznych:
kompensacja naturalna wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia
instalacji oraz układ punktów stałych, kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w
konieczności na innych odcinkach instalacji c. o., kompensatory U-kształtowe na głównych
poziomach c. o. - wykonane z materiału identycznego jak przewody c. o.
Problem kompensacji wydłużeń termicznych jest szczególnie ważny w przypadku wykonywania
instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności liniowej jest 4-15 razy
większy niż dla stali.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych kotłowni na biomasę
Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, wyrobom i
materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
bezpieczeństwa instalacji - odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzględnienie wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp.,
bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów instalacji przez
osoby nieuprawnione, wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności
korozyjnej, trwałości poszczególnych elementów instalacji itp.,
określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub
przy zastosowaniu sterowania automatycznego.
Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres
użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej
konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu.

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
45331110-0 - Instalowanie kotłów
45330000-9 – Instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 – Instalowanie wentylacji
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 2
Materiały stosowane do wykonywania instalacji c. o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych budowy kotłowni na biomasę:
- kotły grzewcze,
- pompy obiegowe,
- armatura,
- rurociągi
- inne wyroby i materiały.
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania kotłowni na biomasę powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty
potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w kraju.
2.2.1. Kotły grzewcze
Zastosowano układ kotłowni składający się z kotłów 2 x 101kW z automatycznym podawaniem paliwa z istniejącego pomieszczenia magazynu paliwa stałego przystosowanego do potrzeb nowej
technologii z nagarniaczami piórowymi i z podajnikami wznośnymi.

Minimalne parametry wymagane dla projektowanego układu kotłowni to:
Montaż kotła wodnego o mocy nominalnej 100kW + - 1 % (2 szt.) - –o parametrach wymienionych
poniżej lub równoważnych (lepszych):
•
•

wymiennik płomieniówkowy w układzie pionowym z minimum dwoma ciągami spalin,
zintegrowany system czyszczenia płomieniówek poprzez wbudowany system mechaniczny
poprzez wbudowane turbulatory
• spalanie paliw o maksymalnej wilgotności względnej do 40 %.
• moc nominalna osiągana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN 14961-1-5:
zrębki drzewne:
M40, P45, A1.0 P16 P31,5 P45A paliwo podstawowe
pellet, :
M10, D 6 do 12, A1.0 klasa A1 A2 paliwo zastępcze
• sprawność wymagana dla spalania paliw do 25% wilgotności określonych wyżej dla mocy
nominalnej i minimalnej nie mniej niż 92,4% (dla paliwa podstawowego i zastępczego),
• możliwość modulacji mocy w zakresie 30 do 100% płynna w czasie pracy urządzenia.
• maksymalna temperatura pracy kotła nie mniejsza niż 95ºC,
• maksymalne nadciśnienie robocze kotła nie mniej niż 3 bar,
• ruchomy ruszt schodkowy, napędzany siłownikami elektrycznymi
• automatyczny zapłon i wygaszanie kotła w dowolnym układzie pracy bez konieczności
podtrzymania płomienia.
• sterowanie za pomocą zintegrowanego sterownika współpracującego z sondą lambda i
nadzorującego pracę wszystkich podzespołów kotła.
• centralny układ odprowadzenia popiołu ślimakami do zasobników przykotłowych.
• usuwanie popiołu automatyczne:
- z układu palnika
- z układu wymiennika ciepła
• system regulacji lambda poprzez płynną regulację powietrza w procesie spalania w czasie
rzeczywistym,
• ciągła praca w podciśnieniu regulowana w czasie rzeczywistym od układu czujnika
podciśnienia zainstalowanego w okolicach rusztu a realizowana przez układ wentylatorów
wyciągowych.
• wielkość kotła o wymiarach możliwych do zabudowy w istniejącym pomieszczeniu kotłowni należy umieścić kotły pod istniejącymi elementami konstrukcyjnymi pomieszczenia z
uwzględnieniem stref serwisowych zaproponowanych urządzeń.
Kotły muszą osiągać poziomy emisji i sprawności dla mocy nominalnej maksymalnej oraz dla
paliwa podstawowego- zrębki drzewnej i zastępczego- pelletu drzewnego zgodnie z
poniższymi wytycznymi:
Dla warunków normalnych 1013 mbar i temperatury spalin 0oC zawartości tlenu 10%
Pył (TSP)
CO
OGC
NOx

< 27 mg/Nm3 ***
< 65mg/Nm3***
< 1 mg/Nm3***
< 170 mg/m3***

- Sprawność dla mocy nominalnej i minimalnej nie mniej niż 92,4%
Układ wygarniania popiołu:
- Układ odprowadzenia popiołu do zasobników przy kotle za pomocą niezależnych podajników
z napędami umieszczonymi na zewnątrz bloku poniżej układu palnika i wymiennika ciepła
z monitoringiem pracy.

Wygarnianie popiołu z komory spalania ognioodpornym ślimakiem:
- Transport i załadunek popiołu w sposób ograniczający pylenie;
- Osobny układ odprowadzania popiołu z modułu palnika, wymiennika ciepła;
- Podajniki popiołu - posiada zabezpieczenia przeciążeniowe z powiadomieniem automatyki kotła.
Komin:
- Wysokość komina ok 15m;
- odprowadzenie spalin od kotła o mocy 100 kW +- 1 % poprzez wkładkę kominową o DN 200 –
2szt.
- Komin należy podłączyć do kotłów pod kątem 45o.
3.3 Szczegółowy opis parametrów
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
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Opis Parametru Równoważności
Moc grzewcza kotłów +- 1%
Wymiennik płomieniówkowy w układzie pionowym z minimum
dwoma ciągami spalin,
Zintegrowany system czyszczenia płomieniówek poprzez
wbudowany system mechaniczny poprzez turbulatory
Spalanie paliw o wilgotności względnej nie mniej niż
moc nominalna osiągana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN
14961-1-5:
zrębki drzewne: M40, P45, A1.0 P16 P31,5 P45A paliwo
podstawowe
pellet, : M10, D 6 do 12, A1.0 klasa A1 A2 paliwo zastępcze
Modulacja mocy w zakresie 30 do 100% płynna w czasie
pracy urządzenia.
Maksymalna temperatura pracy kotła nie mniejsza niż
Maksymalne nadciśnienie robocze kotła nie mniej niż 3 bar,
Maksymalna temperatura spalin z kotła mniejsza niż
Ruchomy ruszt schodkowy, poziomy / ukośny napędzany
siłownikami elektrycznymi
Automatyczny zapłon i wygaszanie kotła w dowolnym układzie
pracy bez konieczności podtrzymania płomienia.
Sterowanie za pomocą zintegrowanego sterownika
współpracującego z sondą lambda i nadzorującego pracę
wszystkich podzespołów kotła.
Centralny układ odprowadzenia popiołu ślimakami do
zasobników przy kotłowych.
Usuwanie popiołu automatyczne z układu palnika, z układu
wymiennika ciepła
System regulacji lambda poprzez płynną regulację powietrza
w procesie spalania w czasie rzeczywistym,
Ciągła praca w podciśnieniu regulowana w czasie
rzeczywistym od układu czujnika podciśnienia
zainstalowanego w okolicach rusztu a realizowana przez układ
wentylatorów wyciągowych.
Wielkość kotła o wymiarach możliwych do zabudowy w
istniejącym pomieszczeniu kotłowni - należy umieścić kotły
pod istniejącymi elementami konstrukcyjnymi pomieszczenia z
uwzględnieniem stref serwisowych zaproponowanych
urządzeń.
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Kotły muszą osiągać poziomy emisji i sprawności dla mocy nominalnej maksymalnej
zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Dla warunków normalnych 1013 mbar i temperatury spalin 0oC zawartości tlenu 10%
mg/Nm3
27
Pył (TSP) mniej niż***

20

CO mniej niż***

mg/Nm3

65

21

OGC mniej niż***

mg/Nm3

1

22
23
24
25

Nox mniej niż ***
Sprawność dla mocy nominalnej i minimalnej nie mniej niż
Zasobnik buforowy pojemność nie mniej niż
Nagarniacz piórowy nie mniej niż

mg/Nm3
%
l
m

170
92,4
2000
4,5

2.2.2. Pompy obiegowe
POMPA OBIEGOWA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO POM. SZKOLNYCH
V p = 5,69 m 3 /h (0,25 bar)
Q – obliczeniowe zapotrzebowanie na moc Q = 113 kW
Δt = 70 - 50 = 20°C
c p – ciepło właściwe wody – 4,20 kJ/(kg x C)
ρ – gęstość wody – 977,81 kg/m 3 /dla temp. 70°C/
POMPA OBIEGOWA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ
V p = 3,02 m 3 /h (0,30 bar)
Q – obliczeniowe zapotrzebowanie na moc Q = 60,0 kW
Δt = 70 - 50 = 20°C
c p – ciepło właściwe wody – 4,20 kJ/(kg x C)
ρ – gęstość wody – 977,81 kg/m 3 /dla temp. 70°C/
POMPA OBIEGOWA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO MIESZKAŃ
V p = 1,71 m 3 /h (0,30 bar)
Q – obliczeniowe zapotrzebowanie na moc Q = 34,0 kW
Δt = 70 - 50 = 20°C
c p – ciepło właściwe wody – 4,20 kJ/(kg x C)
ρ – gęstość wody – 977,81 kg/m 3 /dla temp. 70°C/
POMPA OBIEGOWA ZASILANIA PODGRZEWACZA C.W.U.
V p = 2,19 m 3 /h (0,1 bar)
Q – obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Q = 50,00 kW Δt = 70 - 50 = 20°C
c p – ciepło właściwe wody – 4,20 kJ/(kg x C)
ρ – gęstość wody – 977,81 kg/m 3 /dla temp. 70°C/

2.2.3. Armatura
Armatura gwintowana lub kołnierzowa
- zawory odcinające
- zawory zwrotne
- filtry siatkowe
- odpowietrzniki automatyczne
- zawory spustowe
- zawory antyskażeniowe
- zawory bezpieczeństwa
- zawory regulacyjne
2.2.4. Rurociągi
Instalacja kotłowni zostanie wykonana z rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu
2.2.5. Inne wyroby i materiały
- czopuchy spalinowe o śr. 250 mm w izolacji z wełny mineralnej o gr. 50 mm
- urządzenie zmiękczające wodę
- kanały wentylacyjne
- zlew
- bateria zlewowa
- materiały elektryczne (rozdzielnica z wyposażeniem, przewody kabelkowe, korytka
instalacyjne, gniazda wtyczkowe, łączniki instalacyjne)
- materiały do robót ogólnobudowlanych (zaprawa tynkarska, płytki, klej do płytek, emulsje
gruntujące, farby emulsyjne) oraz materiały do wykonania dwóch zbiorników magazynowych na
pellet

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Wyroby i materiały do wykonywania kotłowni na biomasę mogą być przyjęte na budowę, jeśli
spełniają następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykietę identyfikacyjną,
• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do
stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
•

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania kotłowni
na biomasę
Materiały i wyroby do wykonywania kotłowni na biomasę powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Place składowe do przechowywania elementów rurowych powinny być wygrodzone, wyrównane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczeń.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów nie mrozoodpornych lub
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów,
odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany,
zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw nie
większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 3

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania kotłowni na biomasę
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
- pion murarski,
- łata murarska,
- łata ważona i łata kierunkowa,
- wąż wodny,
- poziomnicę uniwersalną,
- sznur murarski,
- kątownik murarski,
- wykrój.
b. Do montażu rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym.
- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
- zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,
- zestaw do spawania gazowego,
- giętarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 4
4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby i materiały do wykonywania kotłowni na biomasę mogą być przewożone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe należy
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Transport materiałów do wykonywania kotłowni na biomasę w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 5
5.1. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlanokonstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, zezwalającym
na prowadzenie robót instalacyjnych.

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych - wytyczne montażowe
Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją
techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży instalatorskiej.
5.2.1. Demontaże oraz roboty rozbiórkowe
Demontaż urządzeń i orurowania istniejącej kotłowni wykonywany będzie bez odzysku elementów
armatury. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować
izolację cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości
pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport.
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.
5.2.2. Montaż urządzeń.
Montaż urządzeń, jak np. kotły, pompy, regulatory, czujniki, itp. należy wykonać zgodnie z DTR
producenta dostarczonej wraz z tymi urządzeniami. W przypadku braku dokładnych instrukcji w
DTR roboty należy wykonać z godnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. W miejscu montażu
urządzeń należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które zabezpieczą urządzenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń cieplnych rurociągów.
Montaż kotła należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta, a ogólnie wg poniższego
schematu:
- przemieszczenie kotła do kotłowni,
- ustawienie kotła w miejscu montażu

- zmontowanie wyposażenia kotła,
- próba szczelności kotła,
- połączenie kotła z instalacją i czopuchem.
Montaż pomp obiegowych należy przeprowadzić wg poniższego schematu:
- wykonanie podejścia z odcinków rury i kształtek stalowych i mosiężnych przygotowanie
elementów do gwintowania,
- wiercenie otworów w ścianie. wbicie kołków rozporowych i wkręcenie części gwintowanych
uchwytów stalowych,
- ułożenie podejścia w uchwytach, sprawdzenie współosiowego ustawienia rurociągu i skręcenie
uchwytów,
- ustawienie i zamontowanie pompy w podejściu oraz uszczelnienie połączeń gwintowanych,
- podłączenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie działania pompy po napełnieniu
instalacji wodą, np. po zakończeniu próby szczelności.
Pompy mogą zostać zainstalowane zarówno na rurociągu pionowym jak i poziomym. Strzałki
na korpusie pompy wskazują kierunek przepływu cieczy przez pompę, który może być poziomy
albo pionowy, w zależności od usytuowania skrzynki zaciskowej.
5.2.3. Montaż systemu kominowego.
Montaż systemu czopucha należy wykonać wg instrukcji producenta wybranego systemu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy komin podlega odbiorowi
Kominiarskiemu.
5.2.4.. Montaż armatury.
Armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji pionowej lub poziomej.
miejscu montażu armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które zabezpieczą
armaturę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń cieplnych rurociągów.
Armaturę na rurociągach stalowych do DN50 należy montować za pomocą połączeń
gwintowanych, przy użyciu materiałów uszczelniających wg poniższego schematu::
- sprawdzenie działania armatury,
- wkręcenie półśrubunków lub innych kształtek w armaturę i na rurę z uszczelnieniem gwintów
materiałem uszczelniającym,
- skręcenie połączenia.
Armaturę na rurociągach stalowych o większych średnicach (> DN50) należy montować za
pomocą połączeń kołnierzowych, przy użyciu materiałów uszczelek i śrub wg poniższego
schematu:
- sprawdzenie działania armatury,
- przyspawanie króćców kołnierzy do rurociągu,
- ustawienie w miejscu wbudowania,
- dopasowanie i założenie uszczelek,
- kręcenie połączeń kołnierzowych.
5.2.5.. Rurociągi
Układ rurociągów w kotłowni powinien zapewnić przejścia i minimalne prześwity, a
ponadto powinien zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków.
Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić:
- swobodną rozszerzalność termiczną rurociągów,
- takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i urządzenia
(np. na pompę),
- możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych

podpór,
- wykonanie właściwej izolacji cieplnej.

5.3. Organizacja robót instalacyjnych przy wykonywaniu kotłowni na
biomasę
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:
• wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone przez
wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
„Książeczkę spawacza" z uprawnieniami w określonym, wymaganym zakresie),
• prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy grupami (zespołami) liczebność zespołu należy dostosować optymalnie do rodzaju,
miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,
• racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości, jeśli to jest możliwe,
min. 60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy
materiałowe i drogi transportowe),
• zachowywanie
zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,
• zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i ekonomicznie
uzasadnionych),
• zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i
towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykonywanie
robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie
odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i rękawic oraz
odpowiedniego obuwia,
• dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający
przestoje,
• wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a
także dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" ,
pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania kotłowni na biomasę
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji kotłowni na biomasę należy spełnić warunki
podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót.

6.3. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót instalacyjnych
Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
dla robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego.

Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
•
deklaracji zgodności lub certyfikatów,
•
zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
•
deklaracji producentów stosowanych wyrobów.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego
przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu rurociągów ze
względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiałów montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
•
ilości,
•
wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,
•
spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonywania instalacji, w szczególności w zakresie:
•
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
•
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
•
jakości wykonywania kotłowni
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych
wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania polegają m.in.
na:
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie
wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie
oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się z dokładnością
do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej sztuki. Ilości normatywne
niektórych elementów instalacji mogą być uzależnione od podstawy wyceny lub wytycznych
producenta i zależą od ilości innych materiałów np. ilość podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie
są wyszczególnione w „Przedmiarze robót", dlatego po ich przeliczeniu należy sprawdzić ilości
wymagane w materiałach źródłowych.
Wykonanie prób szczelności
Wykonanie prób szczelności na zimno i na gorąco zgodnie z obowiązującymi normami.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" ,
pkt. 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych
7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza się w
metrach wg wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej.
Obmiaru niektórych rur dokonuje się w innych jednostkach, zależnych od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta np. rury przyłączane w sztukach lub kompletach.
Przy wykonywaniu połączeń spawanych rurociągów o większych średnicach nominalnych
(powyżej Ø 40mm i grubości ścianki ponad 3,2mm) oprócz ilości układanych rur, należy policzyć
ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym:
• długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi,
• do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń,
• zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,
• całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji na szczelność (na zimno) lub próbach na
gorąco stanowi suma długości rurociągów zasilających i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,
7.2.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg wytycznych
podstawy wyceny.
7.2.3. W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych nad
poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji
kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" , pkt. 8
8.2. Prawidłowość wykonania robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne" , pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanej i odebranej instalacji w kotłowni obejmuje:
- dostawę materiałów,

- roboty demontażowe i rozbiórkowe
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wytyczenie tras rurociągów,
- wyznaczenie miejsc i montaż urządzeń i armatury,
- montaż rur, kształtek, przyłączeń,
- wykonanie przejść przez przegrody budowlane,
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych,
- wykonanie izolacji rurociągów,
- wykonanie próby szczelności instalacji i jej uruchomienie wraz z regulacją,
- próby, pomiary i badania kontrolne,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1.PN-B-01430:1990Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.2.PN-B02402:1982Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.3.PN-B02420:1991Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.4.PN-B10405:1999Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.5.PN-B02413:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
otwartego. Wymagania.6.PN-B-02414:1999Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.7.PN-B-02415:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.8.PN-B-02416:1991Ogrzewnictwo i
ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.9.PN-B-02419:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych.
Badania.10.PN-B-02421:2000Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.11.PN-H-74200:1998Rury stalowe ze
szwem, gwintowane.12.PN-H-74220:1984Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na
zimno - ogólnego przeznaczenia.13.PN-H-74219:1961Rury stalowe bez szwu, gładkie - ogólnego
przeznaczenia jakościowe.14.PN-EN 10224:2006Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu
wody i innych płynów wodnych.15.PN-H-83130-01: 1975Centralne ogrzewania - Grzejniki żeliwne
- Człony.16.PN-EN 442-1:1999Centralne ogrzewanie - Grzejniki członowe odlewane.17.PN-H83131 -08:1992Centralne ogrzewanie - Grzejniki członowe odlewane - Uszczelki.18.PN-H-83131
-09:1992Centralne ogrzewanie - Grzejniki członowe odlewane - Korki i złączki.19.PN-EN 102467:2006Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur
stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia
nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie.20.PN-EN 12098-5:2006Sterowanie systemami
ogrzewania. Część 5: Start-stopowe programatory dla systemów grzewczych.21.PN-EN
14597:2007Urządzenia sterowania temperaturą i ograniczniki temperatury systemów wytwarzania ciepła
(systemów centralnego ogrzewania).22.PN-EN ISO 9311-1:2009Kleje do systemów przewodów rurowych z
tworzyw termoplastycznych. Część 1: Oznaczanie właściwości błony klejowej.23.PN-EN ISO 15875-1:2005/

A1:2008Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.24.PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2:
Rury.25.PN-EN ISO 15875-3:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki.26.PN-EN ISO 15875-5:2005Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).
Część 5: Przydatność systemu do stosowania.27.PN-EN 12828:2006Instalacje ogrzewcze w budynkach Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Ustawy
•
•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2087 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
•

•

•

•

•

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 201,
poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
•
•
•

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne ,
wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.
Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI
INSTAL.
Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych - wyd. COBRTI
INSTAL.

