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ST.00: WYMAGANIA OGÓLNE
1

WSTĘP

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową
instalacji gazu dla dwóch kotłów gazowych, montażu kotłów gazowych z osprzętem, powietrznych
pomp ciepła cwu z zasobnikiem ciepła oraz budową zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania do
budynków DSN „DOLSIN” we Wrocławiu.
Zamawiającym powyższe roboty jest Dolnośląska Spółdzielnia Niewidomych „DOLSIN” we Wrocławiu,
ul. Trzmielowicka 7/9, 54-002 Wrocław.
Kody robót:
45331110-0 Instalowanie kotłów
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

1.2

Roboty towarzyszące i specjalne
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu
robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
Należą do nich:
 pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń,
 działania niezbędne dla właściwego zabezpieczenia miejsca budowy i mienia w nim się
znajdującego,
 bieżące utrzymanie porządku w miejscu prowadzenia prac,
 działania zgodne z warunkami bhp,
 zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników,
 bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych,
 ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności
od odpowiedzialności cywilnej.
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót
tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi:
 transport, składowanie, wywóz materiałów,


wykonanie prób i pomiarów,



opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.3

Wymagania dotyczące robót

1.3.1

Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość i ilość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami prawa,
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne
zgodnie z prawem za realizację robót, w tym uprawnionego Kierownika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w
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przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki przed przystąpieniem do robót:
zgłosić Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu ustalenia ich zakresu i czasu,
uzgodnić czas, termin i sposób wyłączenia z ruchu istniejących urządzeń instalacji i części budynku (w
porozumieniu z Inwestorem i użytkownikami).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich wymiarów na
budynku, tak aby uzyskać zamierzoną w Dokumentacji Projektowej estetykę oraz niezbędne
parametry techniczne. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną
poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia zakończenia robót i uporządkowania placu budowy.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu ostatecznego odbioru.
1.3.2

Ochrona środowiska oraz własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym
porządku. Zobowiązany jest też podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Będzie
też unikać uszkodzeń lub uciążliwości, wynikających z prowadzonych prac, dla osób i dóbr. Stosując
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. Materiały
rozbiórkowe wywiezione zostaną w miejsca do tego przeznaczone, bądź w bezpieczny dla środowiska
sposób utylizowane.
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich urządzeń i infrastruktury znajdujących się na
terenie budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.3.3 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte przez
Wykonawcę w cenie jednostkowej.
 Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów.


Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.).



Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów
stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do
powtórnego wbudowania lub do odzysku).



Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym
załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112
poz.1206), ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko
przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów.



Materiały z odzysku, nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na
niniejszej budowie Wykonawca oczyści z zaprawy cementowej itp. i przekaże
Zamawiającemu.



Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz (nie nadające się do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym
zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie
Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych
materiałów.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.



Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z
ustawą do dokumentów odbioru częściowego.



Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które
mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez Wojewodę lub
Prezydenta Miasta.

1.3.4

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegał
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4

Dokumenty odniesienia
Projekt budowlany sporządzony jest przez osoby do tego uprawnione, przekazane Wykonawcy
przez Inwestora. Jest to podstawowy dokument, określający zakres robót i sposób ich wykonania.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego robót.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy. Do Dziennika Budowy należy
wpisywać w szczególności:
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Zamawiającego,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Dokumenty budowy przechowuje Kierownik Budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
1.5

Warunki zgodności wykonania robót

1.5.1

Warunki zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią
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część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.2

Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
2.1

Źródła uzyskania materiałów budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Materiały budowlane powinny posiadać
świadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. „O wyrobach budowlanych”.
2.2

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi
spełniać odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót montażowych jak
i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Liczba i wydajność
sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
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Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie
przewidzianym w umowie.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z
obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego
przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną
ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
niższej.
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie
warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać
30°C.
Należy spełnić poniższe wymagania:
 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu,
 wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
uniemożliwiających uszkodzenie rur,
 rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych,
 transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr,
 rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wskazaniach Zamawiającego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez
Zamawiającego, do czasu gdy będą one potrzebne do robót. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Należy bezwzględnie stosować
się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek
muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków
panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.
Rury i kształtki z tworzywa sztucznego nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym
materiałem. który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej
spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy
zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych
odstępach co 1.5 m.
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny z tworzyw sztucznych, ponieważ materiały te nie są odporne na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1

Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie
zawierać:
 harmonogram wykonania i opis organizacji robót,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
5.2

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli i ich częstotliwości jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użytku
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
(przedmiarze), w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do cząstkowych płatności na rzecz Wykonawcy określonych
w Umowie.
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz
dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgadnia Wykonawca z Zamawiającym w
trakcie trwania robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie. Sporządzony
obmiar Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy
porównać z kosztorysem, w celu określenia różnic w ilościach robót.
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7
ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.1

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilościowej i jakościowej
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiającego. Czynności kontrolne prowadzone przez Zamawiającego nie mogą
wstrzymywać prac budowlanych, jeśli są one prowadzone w sposób zgodny z wszystkimi przepisami i
wymaganiami. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.
7.2

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
7.3

Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań.
7.4

Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.
8

WARUNKI PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu.

9
Określenia podstawowe
Czynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło.
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Część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Zaczyna
się za zaworami odcinającymi tę część instalacji od części zewnętrznej lub źródła ciepła.
Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń , elementów i przewodów służących do:
-wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych
elementów ( źródło ciepła);
-doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji);
-rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w
pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń
wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołanej zmianami jej
temperatury w zamkniętej instalacji ogrzewania wodnego.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyższa temperatura czynnika
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnątrz budynku.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnątrz budynku.
Odpowietrzenie miejscowe
- zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne
elementy instalacji ogrzewania.
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Źródło ciepła – kotłownia olejowa.
Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub
podgrzania wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliw.
Kotłownia – zespół urządzeń , w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik
grzewczy o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym
pomieszczeniu. W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i
wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące ciśnienie i temperaturę czynnika grzejnego
na danym poziomie oraz zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a także urządzenia
pomiarowe, regulacyjne i rejestrujące.
Kotłownia wodna – kotłownia, w której otrzymanym czynnikiem grzejnym jest woda.
Nadciśnienie - Ciśnienie, którego wartość jest równa algebraicznej różnicy wartości ciśnienia
absolutnego i ciśnienia atmosferycznego.
Ciśnienie dopuszczalne maksymalne - Ciśnienie maksymalne podane przez producenta, na
jakie wyposażenie jest zaprojektowane.
Ciśnienie obliczeniowe - Ciśnienie przyjmowane do obliczeń elementów instalacji ogrzewania.
Ciśnienie próby szczelności - Ciśnienie, które jest stosowane podczas próby sprawdzenia
szczelności instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Połączenie - połączenie wykonane między dwoma częściami.
Połączenie kołnierzowe - połączenie wykonane przez skręcenie śrubami pary kołnierzy.
Połączenie gwintowane - gwintowane połączenie rur i armatury.
Próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania.
Ciśnieniowa próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania
polegająca na wytworzeniu w instalacji nadciśnienia.
Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń służące do
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w
przepisach odrębnych dotyczących warunków jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do
spożycia przez ludzi.
Instalacja ciepłej wody użytkowej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze; zainstalowana wewnątrz
budynku, rozpoczynająca się za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania
ciepłej wody użytkowej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

12

CZĘŚĆ II: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,
10

ST01: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

10.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową instalacji gazu dla dwóch kotłów gazowych, montażu kotłów gazowych z
osprzętem, powietrznych pomp ciepła cwu z zasobnikiem ciepła oraz budową zewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania do budynków DSN „DOLSIN” we Wrocławiu.
Zamawiającym powyższe roboty jest Dolnośląska Spółdzielnia Niewidomych „DOLSIN” we Wrocławiu,
ul. Trzmielowicka 7/9, 54-002 Wrocław.
10.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, łącznie stanowią dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie powyższym.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
a) Roboty demontażowe i przygotowawcze
-

spuszczenie wody

-

demontaż kotłów wraz ze skuciem fundamentów

-

demontaż komina

-

demontaż zbiorników na olej z demontażem wanny zabezpieczającej

-

demontaż rurociągów

-

demontaż armatury

-

demontaż urządzeń

-

wytyczenie tras prowadzenia przewodów

-

zamontowanie wsporników i podestów pod urządzenia

-

zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę

10.3 Informacja o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości
poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego
materiału.
10.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
10.5 Materiały pochodzące z rozbiórki
W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest)
wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji.
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały z rozbiórki należy segregować i oddzielać
te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne (np. elementy metalowe). Elementy stalowe
kontenera, kształtowniki ramy oraz blachy poddać złomowaniu. Gruz betonowy, ceglany, warstwy
podbudowy posadzki, płyty wypełniające szkielet -wywieźć i zutylizować na wysypisku. Koszty
wywozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca.
10.6 Sprzęt
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, w przypadku
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braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki,
piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem że nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.
10.7 Transport
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.
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 nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Transport gruzu.
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu
(samochód wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem (w
czasie transportu) i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zabudowania,
np. w podłożach.
10.8 Wykonanie robót
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401) Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia.
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych.
Do rozbiórki urządzeń można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od
zasilania. Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do
rozebrania.
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.
10.9 Roboty zabezpieczające.
- należy

zapewnić dostęp pracowników do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
- nadzór nad bezpieczeństwem na budowie sprawuje kierownik budowy
10.10 Wywóz i utylizacja.
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
10.11 Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne".
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku
zagrożeń na miejscu, wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z
obowiązującymi przepisami. Kontroli podlega sprawdzenie:
 oczyszczonego miejsca rozbiórki,
 czy nie naruszono układu konstrukcji, czy nie powstają rysy i pęknięcia,
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.
10.12 Obmiar robót
Jednostki i zasady obmiarowania
[szt ] - ilość zdemontowanych elementów kotłowni
[mb] - ilości zdemontowanych rur
[t] - tona- wywóz i utylizacja gruzu
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10.13 Odbiór robót
Dokumenty wymagane przy odbiorze:
 zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót
 dziennik budowy
Tok postępowania przy odbiorze
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru
końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Jakość zakończonych robót komisja
stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodność wykonanych robót z dokumentacją i zakresem ich wykonania.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstępstw od zakresu robót w
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W
przypadku stwierdzenia większych odstępstw mających wpływ na cechy eksploatacyjne, dokonuje
potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli komisja stwierdzi, a jakość robót znacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wyłącza z odbioru.
10.14 Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Warunki ogólne"

10.15 Przepisy zwiazane
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną.
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ST. 02 – TECHNOLOGIA KOTŁOWNI.

45321000-3 - izolacja cieplna
45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 - Izolacja cieplna

11.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową instalacji gazu dla dwóch kotłów gazowych, montażu kotłów gazowych z
osprzętem, powietrznych pomp ciepła cwu z zasobnikiem ciepła oraz budową zewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania do budynków DSN „DOLSIN” we Wrocławiu.
Zamawiającym powyższe roboty jest Dolnośląska Spółdzielnia Niewidomych „DOLSIN” we Wrocławiu,
ul. Trzmielowicka 7/9, 54-002 Wrocław.

11.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, łącznie stanowią dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie powyższym oraz opisane w punkcie „Roboty montażowe”.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
a) Przygotowawczych
- ułożenie płytek na ścianach i posadzce
- malowanie sufitu
- przygotowawcze prace wodno-kanalizacyjne
b) Montażowych
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów w kotłowni
- zamontowanie wsporników i podestów pod urządzenia
- zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę
- dostawę i montaż kotłów kondensacyjnych o mocy 285 kW,
- dostawę i montaż powietrznej pompy ciepła
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- dostawę i montaż zasobnika cwu 300 l
- dostawę i montaż pomp obiegowych,
- dostawę i montaż urządzenia uzupełniania wody,
- dostawę i montaż stacji uzdatniania wody,
- dostawę i montaż elementów instalacji odprowadzenia spalin,
- dostawę i montaż orurowania,
- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej kotłowni,
- roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych kotłowni
- próba szczelności i uruchomienie kotłowni,
- usunięcie ewentualnych usterek
- zabezpieczenie termiczne rur i urządzeń .
- bruzdowanie ścian i zabudowa pionów w ścianie
- wykonanie oznakowania etykietą efektywności energetycznej

11.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa instalacji technologii kotłowni.
Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać następujące warunki:
 zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych technologii kotłowni,
 wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji.
 wykonanie i sprawdzenie działania podłączenia instalacji centralnego ogrzewania i wody do
technologii kotłowni
11.4 Zgodność z dokumentacją
Instalacja technologii kotłowni wraz z powietrznymi pompami ciepła powinna być wykonana
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i
odpowiednimi organami.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie budowy instalacji technologii kotłowni,
powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.
11.5 Materiały
Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową technologii kotłowni
wraz z powietrzną pompą ciepła powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w
przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny posiadać
aktualne atesty.
11.6 Roboty wstępne
W pierwszej kolejności należy wykonać:
 prace remontowe w pomieszczeniu kotłowni (prace naprawcze ścian i podłogi, montaż płytek i
malowanie sufitu)
 główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych: przekucia i bruzdy, - roboty
instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów.
11.7 Roboty montażowe
Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami sanitarnymi
na plac budowy, należy przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:
 wytyczenie tras prowadzenia przewodów w kotłowni
 zamontowanie wsporników i podestów pod urządzenia
 zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę
 dostawę i montaż kotłów kondensacyjnych o mocy 285 kW,
 dostawę i montaż powietrznej pompy ciepła
 dostawę i montaż zasobnika cwu 300 l
 dostawę i montaż pomp obiegowych,
 dostawę i montaż urządzenia uzupełniania wody,
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dostawę i montaż stacji uzdatniania wody,
dostawę i montaż elementów instalacji odprowadzenia spalin,
dostawę i montaż orurowania,
wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej kotłowni,
roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych kotłowni
próba szczelności i uruchomienie kotłowni,
usunięcie ewentualnych usterek
zabezpieczenie termiczne rur i urządzeń .
bruzdowanie ścian i zabudowa pionów w ścianie
wykonanie oznakowania etykietą efektywności energetycznej

11.8 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego rob
11.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie przeprowadzenia robót wszystkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
11.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie
wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, ze wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
11.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
11.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót.
11.13 Wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres aprobat
posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów
materiałów instalacyjnych. W szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać
wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak
dopuszczeniowy „B."
Materiały do wykonania instalacji:
- rury stalowe technologii kotłowni
- otulina z pianki PU o współczynniku lambda 0,035W/mK
- zawory odcinające
- Projektowanym głównym źródłem ciepła jest układ dwóch gazowych kotłów kondensacyjnych – 2 szt:
 gazowy kocioł stojący
 kocioł gazowy niskotemperaturowy kondensacyjny o mocy nominalnej nie mniejszej niż 280
kW przy parametrach pracy instalacji 80/60 oraz 300 kW przy parametrach pracy instalacji
50/30
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sprawność nominalna dla parametru grzewczego 40/30 nie niższa niż 109% oraz dla
parametru grzewczego 80/60 nie niższa niż 106%
dopuszczalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 4 bary
masa całkowita kotła z izolacją palnikiem i regulatorem nie większa niż 370kg
pojemność wodna nie mniejsza niż 270 l (nie mniej niż 0,8 l/kW)
temperatura wody kotłowej: minimalna 10 °C ( ochrona przed zamarzaniem ); wartości
maksymalne:
- temperatura progowa 110°C

- temperatura robocza





95°C

deklarowany przez producenta znormalizowany poziom emisji NOx nie więcej niż 55mg/kWh
oraz CO 20 mg/kWh.
kotły powinny mieć wymienniki ciepła spaliny-woda zbudowany ze stali wysokostopowej
kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowo-tytanowa
kocioł i palnik jednego producenta
palnik modulowany z możliwością poboru powietrza do spalania z pomieszczenia lub z

zewnątrz
 Maksymalna temperatura spalin 75°C przy temperaturze wody powrotnej 60°C
- Powietrzna pompa ciepła cwu ze zintegrowanym zasobnikiem 300l– 2 szt
- Zasobnik cwu 300 l
- Naczynie przeponowe CO 600l
- Naczynie przeponowe CWU 33l
- Stacja uzdatniania wody
- Neutralizator skroplin
11.14 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
11.15 Transport i składowanie
RURY.
Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania
przewodów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
ELEMENTY WYPOSAŻENIA.
Transport wyposażenia takiego jak armatura powinien odbywać się krytymi środkami
transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Wszystkie
elementy należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
IZOLACJE TERMICZNE.
- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami
transportu z sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
- materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
11.16 Wykonanie robót
WYMAGANIA OGÓLNE.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz
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Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich
będzie wykonana instalacja.
WYKAZ ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji technologii kotłowni. Zakres prac:
 wytyczenie tras prowadzenia przewodów w kotłowni
 zamontowanie wsporników i podestów pod urządzenia
 zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę
 dostawę i montaż kotłów kondensacyjnych o mocy 285 kW,
 dostawę i montaż powietrznej pompy ciepła
 dostawę i montaż zasobnika cwu 300 l
 dostawę i montaż pomp obiegowych,
 dostawę i montaż urządzenia uzupełniania wody,
 dostawę i montaż stacji uzdatniania wody,
 dostawę i montaż elementów instalacji odprowadzenia spalin,
 dostawę i montaż orurowania,
 wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej kotłowni,
 roboty elektryczne w zakresie zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych kotłowni
 próba szczelności i uruchomienie kotłowni,
 usunięcie ewentualnych usterek
 zabezpieczenie termiczne rur i urządzeń .
 bruzdowanie ścian i zabudowa pionów w ścianie
 wykonanie oznakowania etykietą efektywności energetycznej
MONTAŻ POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA ORAZ KOTŁA
Przy montażu powietrznej pompy ciepła należy stosować szczegółowe wytyczne producenta
powietrznej pompy ciepła.
Przy montażu kotła, w tym przewodu powietrzno-spalinowego, należy stosować szczegółowe
wytyczne producenta kotła.
PROWADZENIE PRZEWODÓW TECHNOLOGII KOTŁOWNI.
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty
czerpalne.
Dopuszcza się układanie odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżniania z wody jest możliwe
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody instalacji należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
Przewody wodociągowe należy izolować, gdy działanie ciepła może spowodować podwyższenie
temperatury ścianki rurociągu powyżej +30oC. Izolacje zgodnie z WT.
Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej
należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rury.
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo
podłogi powinna wynosić co najmniej:
dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm
dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm - 5 cm
dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm - 7 cm
dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm.
Przewody prowadzone obok siebie układa się równolegle.
Przewody pionowe prowadzi się tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na
kondygnację.
Przewody poziome prowadzi się poniżej przewodów wody ciepłej, c.o. i gazu. Nie
wolno prowadzić wodociągu powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna
odległość przewodów wodociągów od elektrycznych 0,10 m.
Uwagi. Przejścia przewodów instalacji p.poż. przez przegrody o określonej odporności ogniowej
wykonać jako przejścia p.poż. pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności strefy, ściany czy
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stropów. Przejścia przewodów przez przegrody p.poż. prowadzić w rurach ochronnych stalowych.
Rura stalowa powinna być o dwie demencje większa od rury przewodowej. Przejścia rur uszczelnić
pianką ognioochronną. Wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrodę p.poż. wykonać ściśle wg.
Instrukcji producenta wybranego systemu.
TECHNIKA MOCOWANIA.
Przewody montowane w ścianach czy przez stropy należy prowadzić w rurach osłonowych
(np. typu peszel) lub otulinach izolacyjnych. W przypadku natynkowego montażu instalacji przewody
powinny być prowadzone w sposób umożliwiający swobodne przejęcie ich ewentualnych wydłużeń.
Szczególnie dotyczy to montażu bardzo długich odcinków instalacji. Dlatego należy sprawdzić (dla
danych parametrów pracy i montażu instalacji) wielkość wydłużeń i w razie potrzeby wykonać
kompensację wydłużeń cieplnych przewodów.
PODPORY.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku lub płyt GK za pomocą
uchwytów lub wsporników. Ich konstrukcja powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji,
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika
należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja podpór przewodów poziomych musi zapewniać
swobodne przesuwanie się rur.
TULEJE OCHRONNE
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez
ścianę, a przewodu pionowego przez strop) należy stosować przepust w tulei ochronnej, która
powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu:
co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową
co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm
poniżej tynku na stropie.
Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem trwale plastycznym, nie działającym
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie i utrudniającym powstanie w niej
naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury przewodu.
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą przesuwną tego
przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym w projekcie technicznym.
MONTAŻ ARMATURY.
Przed zamontowaniem, każdy egzemplarz armatury należy sprawdzić na szczelność oraz
dokonać próby otwarcia i zamknięcia. Po zamontowaniu armatura winna być dostępna do obsługi,
konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociągu tak, by kierunek przepływu czynnika
był zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze.
Kurki i zawory kulowe montować po oczyszczeniu wnętrza rurociągu. Przed ich zainstalowaniem
należy usunąć zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary konserwujące. Kurek należy
montować w pozycji „otwarty”. Kurek z przyłączeniami w postaci kielichów gwintowanych należy
montować działając kluczem z niezaciskającymi się szczękami, tylko na ten kielich gwintowany do
którego wkręcana jest rura. Niedopuszczalne są uszkodzenia przyłącza kurka oraz błędy
współosiowości kurka i rurociągu, a także błędy przylg przyłączy kołnierzowych kurka i rurociągu.
Armatura znajdująca się na przewodach, powinna być w miarę potrzeby mocowana do przegrody lub
konstrukcji wsporczej przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.
Zamocowania powinny chronić przed przenoszeniem naprężeń wynikających z wydłużeń cieplnych
przewodów na korpus armatury, uniemożliwić przemieszczenie przewodu wraz z armaturą, chronić
przed przenoszeniem na przewód obciążeń wynikających z ręcznej obsługi armatury.
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Zawory zwrotne należy montować tak, by trzpienie były w położeniu pionowym.
Zawory bezpieczeństwa należy montować w miejscach dobrze dostępnych, w pozycji pionowej,
zwracając uwagę na kierunek strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu.
Rurociąg prowadzący od zaworu bezpieczeństwa do zabezpieczanego urządzenia nie może zawierać
żadnych zaworów odcinających oraz filtrów. Rurociąg wyrzutowy musi być ułożony z niewielkim
spadkiem. Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę urządzenia
przed poparzeniem lub rozpryskiem wody. Do wykonywania próby ciśnieniowej instalacji, zawory
bezpieczeństwa należy wymontować (zabronione jest ich korkowanie).
Filtry montować na przewodach głównych, w łatwo dostępnych miejscach umożliwiających ich
kontrolę i czyszczenie – nie nad urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Filtry osadnikowe
należy montować zachowując kierunek przepływu przy skierowaniu siatki ku dołowi. Odpływ z filtra
powinien być połączony przewodem odprowadzającym wodę i kończącym się nad wpustem
kanalizacyjnym podłogowym.
Zawory regulacyjne sterowane ręcznie powinny być montowane w położeniu zgodnym z instrukcją
montażu producenta. Zawory z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z
siłownikiem skierowanym do dołu.
Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy zaworem a ścianą.
Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu króćców spustowych wody, zaworów
bezpieczeństwa itp.
Odpowietrzniki automatyczne montować należy w najwyższym punkcie urządzenia lub instalacji
grzewczej. Konieczny jest pionowy montaż odpowietrznika tak, by przepływ powietrza w okolicach
odpowietrznika był swobodny.
Jeżeli przy króćcach przyłączeniowych brak jest końcówek do podłączenia manometrów to należy
wbudować krótkie odcinki rurowe, z których te końcówki będzie można wyprowadzić.
Naczynia przeponowe należy montować do instalacji zgodnie z instrukcją montażu i dopiero po
wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. Przy instalowaniu naczynia należy
brać pod uwagę miejsce, którego nośność wytrzyma całkowite napełnienie naczynia.
Naczynie należy zainstalować tak by umożliwić kontrolę urządzenia z każdej strony, dostęp do zaworu
odcinającego jak również odczytanie tabliczki znamionowej. Nie wolno dopuszczać do naprężania
przewodów przy montażu. Naczynie przeponowe podlega odbiorowi UDT.
MONTAŻ POMP
Pompy hermetyczne (bezdławnicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi
rurociągu, tak, by oś silnika była w położeniu poziomym natomiast, elektryczna skrzynka
przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy
dopuszcza pracę przy pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad pompą.
Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do
wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Montaż pompy wykonać zgodnie z
wymaganiami producenta dotyczącymi jej montażu. Montaż śrubunku przy połączeniu gwintowanym
musi umożliwiać wymianę pompy. Przewody elektryczne należy zamontować tak, by wykraplająca się
woda nie dostawała się po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp należy
napełnić instalację wodą. Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w instalacje, powinny
znajdować się na rurociągu tłocznym.
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń wykonane ze stali nieodpornych na korozję
wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.
Całość instalacji przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości w skali KOR-3A zgodnie z
PN-ISO 8501-1:1996. Tak przygotowane powierzchnie należy odtłuścić. Skuteczność odtłuszczania
sprawdza się poprzez nałożenie na badaną powierzchnie 2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej , a po 10
sek na badane miejsce nakłada się krążek bibuły i przyciska do wsiąknięcia. Obecność plam na
krążku świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu. Po prawidłowym odtłuszczeniu , powierzchnie
rurociągów lub urządzeń powinny być zabezpieczone przy użyciu materiałów malarskich ogólnego
zastosowania odpornych na maksymalną temperaturę zabezpieczanych powierzchni zgodną z

21

projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i
nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80-120 mm. Należy nałożyć dwie warstwy farby w różniących
się odcieniach lub kolorach. Drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej – zgodnie z
instrukcją producenta.
Powłoki powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń , miejsc niepokrytych powłoką, zmarszczeń,
pęcherzy, zacieków i ciał obcych w powłoce. Powłoka powinna pokrywać całkowicie podłoże – bez
prześwitów. Wszystkie powłoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywać próby na wycieranie,
na zmywanie wodą, na zarysowanie i na przyczepność do podkładu.
ROBOTY IZOLACYJNE RUROCIAGÓW TECHNOLOGICZNYCH
Rurociągi, zawory odcinające i urządzenia o podwyższonej temperaturze powierzchni oraz rurociągi
wody zimnej w obrębie pomieszczenia technicznego powinny być izolowane cieplnie. Izolacja cieplna
powinna być zgodna z projektem budowlanym i odpowiadać wymaganiom zawartych w Warunkach
technicznych (Dz.U.75). Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów urządzeń na których
znajduje się firmowe znakowanie urządzenia (np. tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne
bez naruszania izolacji. Izolacja winna umożliwiać swobodne operowanie pokrętłami lub dźwigniami
zaworów oraz zapewniać dostęp do zamontowanych czujników i kryz pomiarowych. Wykonanie
izolacji należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych prób szczelności,
oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania. Izolacja winna być wykonana otulinami z pianki poliuretanowej z fabrycznie wykonanym
płaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego. Grubość izolacji 20-40mm.
Zakończenie izolacji powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja winna
być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
OZNACZENIA
Przewody, armaturę i urządzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej należy
oznaczyć zgodnie z zasadami oznaczania uwzględnionymi w instrukcji obsługi kotłowni.
Oznaczenia należy wykonać na przewodach , armaturze i urządzeniach. Kierunek przepływu czynnika
grzejnego należy zaznaczyć na płaszczu osłonowym izolacji: strzałkami w kolorze czerwonym (dla
przewodów zasilających) i niebieskim (dla przewodów powrotnych).
Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z użytkowaniem i
obsługą elementów kotłowni.
11.17 Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów i przed
zabudową instalacji musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić
protokół.
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeśli wszystkie wymagania danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną
fazę robót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
1. Zgodność z dokumentacją projektową:
materiałów
wmontowania przewodów i urządzeń
szczelności rurociągów i urządzeń
2.Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.
3. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich z normami przedmiotowymi, atestami
producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny
zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.
4. Badanie szczelności odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka rurociągu,
napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić
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kontrolę szczelności łączy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić
uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badania do czasu
usunięcia przyczyn nieszczelności.
11.18 Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i
ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do rejestru Obmiarów. Jakkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inspektora Nadzoru.
11.19 Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b)odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d)odbiorowi pogwarancyjnemu
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych 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 dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu 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, SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIÓR CZĘŚCIOWY.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja
powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia
robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie. 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 zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
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potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące
dokumenty:
- dokumenty przy odbiorze częściowym
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- protokół przeprowadzenia badania szczelności przewodów
- świadectwa jakości wydane przez dostawców
materiałów Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- protokoły badań szczelności wszystkich instalacji
ODBIÓR POGWARANCYJNY.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3 .
11.20 Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Warunki ogólne"

11.21 Przepisy związane
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną.
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ST. 03 – INSTALACJA GAZU.

45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

12.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową instalacji gazu dla dwóch kotłów gazowych, montażu kotłów gazowych z
osprzętem, powietrznych pomp ciepła cwu z zasobnikiem ciepła oraz budową zewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania do budynków DSN „DOLSIN” we Wrocławiu.
Zamawiającym powyższe roboty jest Dolnośląska Spółdzielnia Niewidomych „DOLSIN” we Wrocławiu,
ul. Trzmielowicka 7/9, 54-002 Wrocław.
12.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, łącznie stanowią dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie powyższym oraz opisane w punkcie „Roboty montażowe”.
12.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa instalacji zimnej i ciepłej wody
użytkowej. Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać następujące warunki:
 zakończenie robót budowlanych instalacji gazu,
 wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji.
12.4 Zgodność z dokumentacją
Instalacja gazu powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
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Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i
odpowiednimi organami.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie budowy instalacji technologii kotłowni,
powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.
12.5 Materiały
Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową instalacji gazu powinny
być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny posiadać aktualne atesty.
12.6 Roboty wstępne
W pierwszej kolejności należy wykonać: główne roboty budowlane w zakresie instalacji
wewnętrznych: przekucia i bruzdy, roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów.
12.7 Roboty montażowe
Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami sanitarnymi na plac
budowy, należy przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:
 wytyczenie tras prowadzenia przewodów gazu w kotłowni
 dostawę i montaż armatury na instalacji kotłowej, gazowej ( szafka i armatura odcinająca)
 dostawę i montaż orurowania,
 wykonanie podłączenia instalacji gazowej do kotła,
 próba szczelności,
 montaż systemu alarmowego
 usunięcie ewentualnych usterek
12.8 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego rob
12.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie przeprowadzenia robót wszystkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
12.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie
wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, ze wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
12.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
12.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót.
12.13 Wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres aprobat
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posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów
materiałów instalacyjnych. W szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać
wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak
dopuszczeniowy „B."
Materiały do wykonania instalacji:
- rury stalowe
- zawory odcinające
- elektrozawór
- moduł alarmowy z czujnikiem gazu
12.14 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
12.15 Transport i składowanie
RURY.
Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania
przewodów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
Transport wyposażenia takiego jak armatura powinien odbywać się krytymi środkami transportu.
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Wszystkie elementy należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
12.16 Wykonanie robót
WYMAGANIA OGÓLNE.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich
będzie wykonana instalacja.
WYKAZ ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji gazu. Zakres prac:
 wytyczenie tras prowadzenia przewodów gazu w kotłowni
 dostawę i montaż armatury na instalacji kotłowej, gazowej ( szafka i armatura odcinajaca)
 dostawę i montaż orurowania,
 wykonanie podłączenia instalacji gazowej do kotła,
 próba szczelności,
 montaż systemu alarmowego,
 usunięcie ewentualnych usterek
PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI GAZU.
Przejścia przez ściany konstrukcyjne budynku należy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń
pomiędzy tuleją ochronną a przewodem gazowym wypełnić szczeliwem plastycznym nie
powodującym korozji. Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian w odległości 3 cm od tynku,
mocując uchwytami co 2,0 m.
Przewody gazowe należy prowadzić w odległości co najmniej:
 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi
przewodami;
 15 cm od poziomych przewodów cieplnych, umieszczając je pod tymi przewodami;
 10 cm od pionowych przewodów wod.-kan., c.o. i nieuszczelnionych puszek elektrycznych;
 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, łączników, bezpieczników,
przekaźników, gniazd wtykowych itp.).
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Uwagi. Przejścia przewodów instalacji p.poż. przez przegrody o określonej odporności ogniowej
wykonać jako przejścia p.poż. pamiętając o zachowaniu wymaganej odporności strefy, ściany czy
stropów. Przejścia przewodów przez przegrody p.poż. prowadzić w rurach ochronnych stalowych.
Rura stalowa powinna być o dwie demencje większa od rury przewodowej. Przejścia rur uszczelnić
pianką ognioochronną. Wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrodę p.poż. wykonać ściśle wg.
Instrukcji producenta wybranego systemu.
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI GAZOWEJ.
Dla podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń w instalacji gazowej zasilanej gazem
ziemnym należy zamontować Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej.
System ten reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku awarii dowolnego z urządzeń
gazowych poprzez odcięcie dopływu gazu. Sygnalizacja optyczno – akustyczna informuje o
stanie zagrożenia i umożliwia szybką lokalizację miejsca awarii.
Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej składa się:
głowicy samozamykającej
detektora gazu (tzw. czujki) w obudowie przeciwwybuchowej,
modułu alarmowego
TULEJE OCHRONNE
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez
ścianę, a przewodu pionowego przez strop) należy stosować przepust w tulei ochronnej, która
powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu:
co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową
co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm
poniżej tynku na stropie.
Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem trwale plastycznym, nie działającym
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie i utrudniającym powstanie w niej
naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury przewodu.
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą przesuwną tego
przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym w projekcie technicznym.
MONTAŻ ARMATURY.
Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była
dostępna do obsługi i konserwacji.
Armatura montaż zgodnie z częścią rysunkową.
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
OZNACZENIA.
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony
antykorozyjnej należy oznaczyć:
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12.17 Kontrola robót
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeśli wszystkie wymagania danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę
robót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
1.
Zgodność z dokumentacją projektową:
- materiałów
- wmontowania przewodów i urządzeń
- szczelności rurociągów i urządzeń
2.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.
3.
Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich z normami przedmiotowymi, atestami
producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny
zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.
4.
Badanie szczelności odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka rurociągu,
napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić
kontrolę szczelności łączy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić
uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badania do czasu
usunięcia przyczyn nieszczelności.
12.18 Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i
ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do rejestru Obmiarów. Jakkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inspektora Nadzoru.
12.19 Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiorowi częściowemu
 odbiorowi ostatecznemu
 odbiorowi pogwarancyjnemu
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych 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 dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu 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, SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIÓR CZĘŚCIOWY.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja
powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót
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- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia
robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie. 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 zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące
dokumenty:
- dokumenty przy odbiorze częściowym
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- protokół przeprowadzenia badania szczelności przewodów
- świadectwa jakości wydane przez dostawców
materiałów Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- protokoły badań szczelności wszystkich instalacji
ODBIÓR POGWARANCYJNY.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3 .
12.20 Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Warunki ogólne"

12.21 Przepisy związane
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną.
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ST. 04 – ZEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

13.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową instalacji gazu dla dwóch kotłów gazowych, montażu kotłów gazowych z
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osprzętem, powietrznych pomp ciepła cwu z zasobnikiem ciepła oraz budową zewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania do budynków DSN „DOLSIN” we Wrocławiu.
Zamawiającym powyższe roboty jest Dolnośląska Spółdzielnia Niewidomych „DOLSIN” we Wrocławiu,
ul. Trzmielowicka 7/9, 54-002 Wrocław.
13.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, łącznie stanowią dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie powyższym oraz opisane w punkcie „Roboty montażowe”.
13.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa zewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania i wody ciepłej z cyrkulacja od pomieszczeń kotłowni do poszczególnych
budynków. Instalacje przedstawione do odbiorów powinny spełniać następujące warunki:
 zakończenie wszelkich robót montażowych przy instalacjach,
 odtworzenie terenu,
 wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji.
13.4 Materiały
Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową instalacji gazu powinny
być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny posiadać aktualne atesty.
13.5 Roboty wstępne
W pierwszej kolejności należy wykonać: główne roboty budowlane w zakresie instalacji
wewnętrznych: przekucia i bruzdy, roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów.
13.6 Roboty montażowe
Materiały użyte do wykonania robót związanych z budową zewnętrznych instalacji centralnego
ogrzewania i cwu/cyrkulacji powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w
przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny posiadać
aktualne atesty.
13.7 Roboty wstępne
W pierwszej kolejności należy wykonać:
Geodezyjne wytyczenie trasy przewodów,
analiza dokumentacji i kompletacja materiałów.
13.8 Roboty montażowe
Po wykonaniu wstępnych, należy przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie z wymaganiami
szczegółowymi:
- przygotowanie wykopów
- montaż rur preizolowanych typu Thermo Single lub Thermo Twin dla zewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania oraz Ecoflex Aqua Single lub Ecoflex Aqua Twin dla zewnętrznej instalacji
cwu i cyrkulacji.
- Przejścia rurociągów przez ściany fundamentowe należy wykonać za pomocą fibrowo-cementowych
rur do przejścia przez mur firmy wybranej do montażu
- wykonanie prób hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji zewnętrznych),
13.9 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego rob
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13.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie przeprowadzenia robót wszystkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
13.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie
wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, ze wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
13.12 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
13.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót.
13.14 Wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres aprobat
posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów
materiałów instalacyjnych. W szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać
wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak
dopuszczeniowy „B."
Materiały do wykonania instalacji:
- rury preizolowanych typu Thermo Single lub Thermo Twin dla zewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz Ecoflex Aqua Single lub Ecoflex Aqua Twin dla zewnętrznej instalacji cwu i cyrkulacji.
- przejścia rurociągów przez ściany fundamentowe należy wykonać za pomocą fibrowo-cementowych
rur do przejścia przez mur firmy wybranej do montażu.
13.15 Sprzęt
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WO stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
 koparka
 urządzenie do połączeń doczołowych rur PE,
 urządzenie do zgrzewania elektrooporowego rur PE
 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
 komplet elektronarzędzi,
 komplet narzędzi ślusarskich,
 płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,
 urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),
 ręczne narzędzia do prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem
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13.16 TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
 samochód skrzyniowy,
 samochód dostawczy,
 samochód dłużycowy,
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału.
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były
dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni
ładunkowej.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
13.17 Wykonanie robót
Zakres robót przygotowawczych.


㳷:Ѐce geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.



Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę



Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem.



Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych.



Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe).



Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.



Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

Zakres robót zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montażu zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody/cyrkulacji
obejmują:


Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,



Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,



Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,



Wykonanie obsypki rurociągu,



Próby szczelności sieci i odcinków,

 Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i
EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Kontraktu.
Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę.
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Warunki montażu rur
Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz
znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach.
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały
całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego.
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Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu
oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie
mogą uszkodzić rurę.
Podsypka
Rury z PE i PVC można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm.
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie
zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu.
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu
podsypki.

Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz warstwy grubości
co najmniej 30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem powyżej).
Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne
zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę
przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych.
Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu
(pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni.
Układanie przewodu na dnie wykopu.
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania
przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód
po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów,
takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej.
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości
dopuszczonych w PN-92/B-10735
Przed połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi
przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy
nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej.
Obsypka rurociągów.
Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia
miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu.
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy
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przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania
wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został
przemieszczony.
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający,
który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze,
jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum.
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest
możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki.
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności
zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza
warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury.
Zasypka wykopu.
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia
może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z Dokumentacją Projektową i jeśli
maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier.
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
Roboty zabezpieczające i pomocnicze.
Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować istniejące podziemne uzbrojenie Prace w pobliżu
miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zainstalować rury ochronne.
Skrzyżowania z kablami energetycznymi
W miejscu występowania skrzyżowań z kablami energetycznymi należy dokonać ręcznej odkrywki
kabli w celu dokładnego ich zlokalizowania.
Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników tych kabli.
Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami
uzgodnienia Rejonu Energetycznego.
13.18 Kontrola robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w
ST 00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje.
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w
trybie określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w
formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
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Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR,
WTWiORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych.
Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Inwestora lub
Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w
Polskich Normach (PN-81/B-10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS . Niezależnie od wymagań określonych w
normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:
 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami,
 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego
odcinka,
 W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących
warunków:
 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może
być niższa niż 1°C,
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,
 próbę wykonac zgodnie z wytycznymi producenta
yniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i
Użytkownika.
13.19 Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i
ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do rejestru Obmiarów. Jakkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inspektora Nadzoru.
13.20 Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiorowi częściowemu
 odbiorowi ostatecznemu
 odbiorowi pogwarancyjnemu

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych 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 dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu 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, SST i uprzednimi ustaleniami.
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ODBIÓR CZĘŚCIOWY.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja
powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia
robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie. 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 zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące
dokumenty:
- dokumenty przy odbiorze częściowym
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- protokół przeprowadzenia badania szczelności przewodów
- świadectwa jakości wydane przez dostawców
materiałów Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- protokoły badań szczelności wszystkich instalacji
ODBIÓR POGWARANCYJNY.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3 .
13.21 Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 „Warunki ogólne"

13.22 Przepisy związane
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną.

36

