
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY
NA ROBOTY BUDOWLANE

sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz  programu funkcjonalno-użytkowego  (D.  U.  Nr 202 poz.  2072)  treści  art.  29  Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 a także Wspólnego Słownika Zamówień wg rozporządzenia Komisji WE nr 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  ST są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji 
wody  zimnej  i  ciepłej,  kanalizacji  sanitarnej  i  technologicznej  oraz  instalacji  centralnego 
ogrzewania  z  kotłownią  lokalną lokalizowaną  w  budynku  strażnicy  OSP  w  Ligocie 
Prószkowskiej.

Przez Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych należy rozumieć 
opracowanie  zawierające  zbiory  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót 
budowlanych  i  montażowych,  obejmujące  w  szczególności  wymagania  właściwości 
materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu wykonania  i  oceny prawidłowości  wykonania 
poszczególnych  robót  oraz  określenia  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  ramach 
poszczególnych  pozycji  przedmiaru.  Niniejsza  specyfikacja  nie  stanowi  podstawy  do 
sporządzenia  oferty  na  wykonanie  projektowanych  instalacji  sanitarnych.  W  celu 
sporządzenia  oferty  potencjalny  Wykonawca  musi  zapoznać  się  z  projektem  instalacji 
sanitarnych, oraz z przedmiarem robót na projektowane instalacje sanitarne.

Specyfikację  opracowano dla:   45 300 000-0  Roboty w zakresie  instalacji  budowlanych w 
szczególności dla i wg klasyfikacji CPV:

                45 332 300-6-instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
                45 332 200-5-instalacja wodociągowa,
                45 331 100-7-instalacja centralnego ogrzewania,
                45 331 110-0-lokalna kotłownia,
                45 333 000-0-instalacja gazowa.
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CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Nazwa      przedsięwzięcia  

Budynek Strażnicy OSP

2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Ligota Prószkowska gm. Prószków

3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

3.1. Zamawiający

Urząd Gminy w Prószkowie

3.2. Jednostka projektowania

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „PROJEKTBUD” mgr inż. Maciej Osada Kluczbork 
ul. Katowicka 6 A.

3.3. Wykonawca

3.4. Przeznaczenie obiektów i   rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe  

Strażnica  OSP  służyć  będzie  celom  ochrony  pożarowej  terenu,  któremu  administracyjnie 
będzie przyporządkowana.

4. Przedmiot ST i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  jest  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania 
instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz centralnego ogrzewania 
z  lokalną  kotłownią  w  budynku  Strażnicy  obejmujący  w  szczególności  wymagania 
właściwości  materiałów,  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonawstwa 
poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru w zakresie: 

       2.1. Budowy instalacji wod-kan.

       2.2. Budowy instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią.

       2.3. Budowy instalacji gazowej.

Specyfikacja  niniejsza  winna  być  wykorzystana  przez  Oferentów  biorących  udział  w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację  instalacji  objętych 
projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót budowlanych.
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5. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych należeć będą:
 1. udział  we wszelkich  czynnościach  poprzedzających  rozpoczęcie,  przebieg,  odbiór  i 

zakończenie robót,
 2. organizacja zaplecza składowo-socjalnego na placu budowy,
 3. transport i składowanie materiałów budowlanych,
 4. gromadzenie  wszystkich  wymaganych  dokumentów  związanych  z  materiałami  i 

wykonawstwem robót,
 5. ochrona  materiałów,  elementów i  innych  środków robót  od  chwili  rozpoczęcia  do 

chwili zakończenia robót,
 6. zapobieganie szkodom powstałym na terenie placu budowy.

6. Informacje o terenie budowy 

Teren  budowy  stanowić  będzie  projektowany  obiekt,  w  którym  trwać  będą  roboty 
budowlano-montażowe. Możliwe będą ograniczenia w ruchu, jeśli sytuacja lub koordynacja 
w  wykonawstwie  robót  będzie  tego  wymagać.  Stosownie  do  tych  wskazań,  zaistnieje 
konieczność ścisłej koordynacji postępu i miejsca wykonywania robót z kierownictwem robót 
w  celu  zapobieżenia  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  prowadzenia  robót  a  także 
zabezpieczenia interesów osób trzecich. Zaistnieje również konieczność uzgodnienia miejsca 
(pomieszczenia),  w którym możliwe będzie urządzenie zaplecza dla potrzeb wykonawcy i 
podwykonawców robót. 

W  zakresie  ochrony  środowiska  zajdzie  potrzeba  tymczasowego  składowania  odpadów 
innych niż niebezpieczne i niebezpieczne a następnie ich wywóz lub utylizacja. Wykonawca 
wraz  z  zamawiającym,  zadysponuje  odpowiednie  miejsce  lub  pomieszczenie  do 
krótkookresowego składowania tych odpadów.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  na  Terenie 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności:

a. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

b. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Koszt  zabezpieczenia  Terenu 
Budowy należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej.

c. Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez 
jednostki  uzgadniające,  opiniujące  oraz  właścicieli  terenów,  na  których  prowadzone 
będą roboty.

d. Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  będzie  zobowiązany  pisemnie  powiadomić 
wszystkie zainteresowane strony (władających lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, oraz inne jednostki – zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej)  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o  przewidywanym  terminie  ich 
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zakończenia.
e. Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy,  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób 
trzecich.

f. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

g. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi,  ścian  i  stropów 
budynku i za urządzenia podziemne, podtynkowe i dościenne takie jak rurociągi, kable 
itp. podczas trwania Robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

h. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca 
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia 
instalacji  na powierzchni ziemi,  ścian i  stropów budynku i  urządzeń podziemnych i 
dościennych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

i. Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosował Plan BIOZ. W szczególności Wykonawca 
ma  obowiązek  zadbać, aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP 
wynikających  z:  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401)

j. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  ofertowej 
ryczałtowej.

k. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i 
urządzenia  używane  do  Robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru  Robót  przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,  aby przedmiot  Robót lub jego 
elementy  były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru 
końcowego.

l. Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć Roboty utrzymania, porządkowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

m.Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w 
jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia Robót.
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n. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Projektanta  i 
Inspektora nadzoru.

o. Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  część  Umowy,  a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

p. Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach 
Umownych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego  i 
Inspektora  nadzoru,  który,  wespół  z  Projektantem,  dokona  odpowiednich  zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

7. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń dotyczących wykonawstwa i 
odbioru  robót  zostały,  w  sposób  dostatecznie  zrozumiały  i  szczegółowy,  zapisane  w 
projektach budowlanych, wykonawczych poszczególnych opracowań w ww grupach. 

Ponadto, użyte w niniejszej ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w procesie budowlanym remontu obiektu 
internatu.

Inspektor Nadzoru – osoba posiadającą pełnomocnictwo Urzędu Miasta w Prószkowie 
do reprezentowania do reprezentowania Zamawiającego podczas realizacji  w/w robót 
oraz  pełniąca  samodzielną  funkcję  techniczną  nadzoru inwestorskiego  w rozumieniu 
Ustawy Prawo Budowlane w procesie budowlanym niniejszego zadania.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do 
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe.

Laboratorium -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 
niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości 
materiałów oraz robót.

Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji 
Projektowej.

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek 
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aprobujących zestawiony jest  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i 
Budownictwa z dnia  19 grudnia  1994 r.  w sprawie  aprobat  i  kryteriów technicznych 
dotyczących  wyrobów budowlanych  (Dz.  U.  Nr  10  z  dnia  8  lutego  1995  r.  poz.  48, 
rozdział 2).

Certyfikat  zgodności –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane,  art.  10) 
certyfikat  zgodności  wykazuje,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu z  PN lub  aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

Znak  zgodności –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem 
normatywnym.
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I INNE WYMAGANIA

1. Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały winny być dopuszczone do stosowania 
w  budownictwie  na  podstawie  odpowiedniego,  wymaganego  dokumentu,  zgodne  z 
Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i  w ST będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  lub  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  ST,  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi, a wadliwe materiały lub Roboty usunięte lub rozebrane na 
koszt Wykonawcy.

Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru 
robót,  wymaganiom Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia  i  przyjętym w ofercie 
rozwiązaniom  technicznym.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru) 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na 
znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub 
aprobatą techniczną.

Materiały  eksponowane  do  wnętrza  i  kontaktu  z  żywnością  muszą  ponadto  posiadać 
świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

W projekcie dla wody zimnej i ciepłej oraz gazowej zastosowano rury stalowe ocynkowane i 
miedziane. Jako źródło c.w.u. zastosowano podgrzewacz zasobnikowy V=300 dm3 zasilany w 
medium grzewcze z kotła c.o. Do kanalizacji sanitarnej zastosowano rury  kielichowe PCV, 
do centralnego ogrzewania przewidziano rury miedziane z armaturą odcinającą i stalowymi 
grzejnikami konwektorowymi i  stalowymi płytowymi,  do budowy kotłowni  zastosowano 
kocioł wodny żeliwny, stojący, z palnikiem atmosferycznym o mocy 54 kW opalany gazem 
płynnym  propan-butan  z  odpowiednią  armaturą  i  sterownikami  elektronicznymi.  W 
projekcie instalacji gazowej przewidziano rury stalowe bez szwu łączone przez spawanie i na 
gwint z armaturą i urządzeniami.

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 
użycia.  Nie  dopuszcza się  użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania. 
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia, 
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wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora.  Jeśli  Inspektor  zezwoli 
Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

1.1. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one 
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem  lub 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Grzejniki,  rury,  i  elementy  ich  uzbrojenia  należy  magazynować  w  zamkniętych,  suchych 
pomieszczeniach  i  chronić  je  przed  kontaktem  ze  środkami  żrącymi.  Powinno  się  je 
składować  na  paletach  lub  regałach.  Grzejniki  zdjęte  z  palet  należy  ustawiać  w  pozycji 
pionowej.  Grzejników  nie  wolno   magazynować  na  otwartej  przestrzeni  nawet  gdy  są 
zabezpieczone folią czy plandeką.

2. Sprzęt

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych Robot. Specjalistyczny sprzęt 
używany do Robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do wykonywania 
Robót.
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3. Transport

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  Robót  i  właściwości 
przewożonych  materiałów.  Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będzie  zapewniać 
prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i 
wskazaniach  Inspektora  i  w  terminie  przewidzianym  Umową.  Przy  ruchu  na  drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać  wymagania  dotyczące 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 lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Grzejniki,  rury,  urządzenia  kotłowe  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu. 
Załadunek i rozładunek tych materiałów powinien odbywać się z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Zarówno palety jak i pojedyncze grzejniki, na czas aby nie uszkodzić powłoki 
lakierniczej, na czas transportu trzeba tak zabezpieczyć, aby się nie przesuwały. Grzejników, 
rur, urządzeń a także materiałów kanalizacyjnych nie wolno rzucać.
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WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będą  prowadzone  roboty  związane  z 
wykonaniem instalacji wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz 
z kotłownią.

Instalacje wod-kan powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- oszczędności energii.

Wykonawca winien wkalkulować do wartości robót wszelkie wykopy, przekopy, przekucia, 
rozkucia  i  bruzdy  pozwalające  na  rozpoznanie  przebiegu wbudowanych  już  przewodów 
elektroenergetycznych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  celem  dokładnego  ich 
zlokalizowania.

1. Instalacja wody zimnej i ciepłej, użytkowej
Przewidziano instalację wody zimnej i ciepłej, użytkowej, skonstruowaną z rur miedzianych 
łączonych przez lutowanie  miękkie  i  na  gwint  z  armaturą  i  urządzeniami,  ułożonych na 
ścianach  w  budynku  i  podtynkowo  w  podejściach  do  przyborów  i  armatury  czerpalnej. 
Wodę  zimną  przewidziano  również  doprowadzić  do,  umieszczonego  w  ściennej  szafce 
zewnętrznej, zaworu typu hydrantowego ze złączka storza w celu napełniania nią wozów 
bojowych. Instalację tą przewidziano z rur stalowych, ocynkowanych ułożonych na ścianie i 
łączonych  na  gwint.  Uzbrojeniem  przewodów  wz  i  cwu  będą  zawory  przelotowe  typu 
kulowego oraz grzybkowego, armatura czerpalna i łazienkowa. Na podejściach do baterii i 
zaworów czerpalnych  urządzeń,  które  nie  są  odcięte  zaworami  grupowymi  zainstalować 
należy kurki odcinające pod urządzeniami (kurki „mini”). 

Źródłem cwu będzie pojemnościowy podgrzewacz pojemnościowy V=400  dm3. Elementami 
bezpieczeństwa użytkowania instalacji będzie naczynie kompensacyjne do cwu V=18 dm3 z 
armaturą oraz zawór bezpieczeństwa sprężynowy  ø20/25 mm.  Przewody wz przewidziano 
izolować taśmą z folii PE. Przewody cwu przewidziano izolować ciepłochronnie formatkami 
izolacji  ze spienionego PE podtynkowej  o  odpowiedniej,  pokazanej  w projekcie,  grubości 
uzależnionej  od  rodzaju  medium  i  średnic  przewodów.  Instalację  cwu  skonstruowano 
dwururowo: przewód zasilający i przewód cyrkulacyjny. Obieg cwu w instalacji powodować 
będzie  pompa  cyrkulacyjna  uruchamiana  sterownikiem.  Ze  względu  na  zmienność 
temperatury otoczenia w trakcie montażu przewodów cwu i zmienność temperatury cwu, w 
trakcie prac montażowych instalacji, należy przewidzieć kompensację wydłużeń termicznych 
rur.  Sposób  tej  kompensacji  winien  wynikać  z  instrukcji  „Wewnętrzne  Instalacje 
Wodociągowe,  Ogrzewcze  i  Gazowe  z  Rur  Miedzianych.  Wytyczne  Stosowania  i 
Projektowania” wyd. COBRTI „INSTAL” Warszawa 1996 r. 
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Zakres projektu obejmuje:

Montaż:
➢ instalacji wody zimnej i ciepłej z rur miedzianych prowadzonych po wierzchu ścian, w 

bruzdach ściennych oraz w posadzkach i podejściach do przyborów podtynkowo,
➢ zaworów przelotowych i czerpalnych.

Montaż  instalacji  i  jej  uzbrojenia  przeprowadzić  należy  ze  starannością  zapewniającą 
dokładne  usytuowanie  armatury  czerpalnej,  korelującej  z  ustawionymi  uprzednio 
urządzeniami  sanitarnymi  i  technologicznymi,  zapewniając  wysoki  poziom  estetyczny 
montażu  oraz  sprawność  jej  działania.  Roboty  budowlane  winny  być  wykonywane  z 
uwzględnieniem  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskich Norm oraz zgodnie z 
projektem  i  zasadami  wiedzy  technicznej.   Ich  technologia  powinna  wynikać  z  założeń 
ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 
ofertowego.

Wykonywanie robót dotyczy :
- przebić przez ściany,
- bruzd w ścianach,
- prowadzenia przewodów instalacji wodociągowych,
- czyszczenia rurociągów,
- zabezpieczenia antykorozyjnego,
- Izolacji ciepłochronnej rurociągów,
- Znakowania rurociągów,
- Prowadzenia przewodów przez przegrody,
- Montażu armatury,
- Mocowania instalacji,
- Regulacji instalacji.

Instalacja  ciepłej  wody  użytkowej  konstruowana  jest  dla  uzyskania  i  przesyłu  wody 
przeznaczonej do picia o temperaturze 55°C.

Próba ciśnieniowa szczelności i płukanie instalacji.

Nie  zaleca  się  płukania  instalacji  mieszanką  wodno-powietrzną,  konieczne  jest  płukanie 
instalacji  wodą  jakością  odpowiadającej  wodzie  przeznaczonej  do  picia  i  do  celów 
gospodarczych.  Próbę  ciśnieniową  szczelności  należy  wykonać  dwuetapowo  jako  próbę 
wstępną i próbę główną.

Próba wstępna

Dla wykonania próby wstępnej instalację należy poddać ciśnieniu  10 bar w czasie 30 min, w 
odstępach  10  minut,  dwukrotnie  przywracając  jego  wartość.  W  fazie  tej  próby  w  ciągu 
dalszych 30  min  ciśnienie  próbne nie  można obniżyć  o  więcej  niż  0,6  bar.  Nie  mogą też 
wystąpić w żadnym miejscu nieszczelności (wycieki wody).
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Próba główna

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Próba ta trwa winna 
dwie godziny, podczas której odczytane wcześniej po próbie wstępnej ciśnienie, nie może się 
obniżyć o więcej niż 0,2 bar. W żadnym miejscu nie mogą się też pojawić nieszczelności.

Dodatkowy wpływ na wyniki pomiarów ciśnienia może mieć różnica temperatur pomiędzy 
otoczeniem  przewodów  a  medium  używanym  do  wykonywania  próby,  powodująca  ich 
zmianę  objętości  wynikająca  z  dużego  współczynnika  wydłużalności  termicznej  rur  z 
różnych tworzyw. Zmiana temperatury o 10 K powoduje zmianę ciśnienia d 0,5 do 1 bar. Z 
tego  powodu  przy  prowadzeniu  prób  kontrolnych  instalacji  z  miedzi  należy  dążyć  do 
utrzymania stałej temperatury medium używanego do wykonywania próby.

W połączeniu z ciśnieniową próbą szczelności instalacji i po jej pozytywnym wyniku należy 
dokonać dokładnego jej  przepłukania  w celu usunięcia zanieczyszczeń  po montażowych. 
Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym.

Rozruch instalacji

Instalację  wody  zimnej  i  ciepłej  użytkowej,  należy  poddać  czynnościom  rozruchowym. 
Czynnościom tym poddać należy również węzeł uzyskiwania cwu wraz z przynależnymi mu 
urządzeniami,  armaturą i  obiegiem ładującym. Minimalna temperatura cwu w jej  źródle i 
punktach poboru winna wynieść 55°C. W celu uzyskania tego parametru należy uruchomić 
pompę cyrkulacyjną cwu.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

2. 1. Roboty ziemne 

Wykopy pod przewody wewnątrz budynku o głębokości do 1,0 m wykonywać jako pionowe 
nieumocnione, powyżej 1,0 m jako umocnione. Ziemię z wykopu należy kierować na odkład. 
Nadmiar gruntu odwozić na składowisko. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem  ustalonym  w  Dokumentacji  Projektowej.  Dla  rurociągów  należy  wykonać 
podsypkę  z  piasku  średniego  ø2–5  mm  o  grubości  15  cm.  Podsypkę  należy  zagęścić 
ubijakami  mechanicznymi  lub  płytami  wibracyjnymi  warstwowo  do  75%  WZP.  Należy 
wykonać  starannie  łożysko  nośne  pod  rury.  Wykopy  zasypywać  piaskiem  warstwami 
grubości 15-20 cm do wysokości podbudowy posadzki wewnątrz obiektu.

2. 2. Roboty montażowe

Przewidziano  dwa rodzaje  instalacji  kanalizacyjnej:  sanitarnej  i  technologicznej.  Pierwsza 
obsługiwać  będzie  wszystkie  projektowane  przybory  i  urządzenia  sanitarne.  Zbudowana 
zostanie  z  rur  i  kształtek  PCV  kanalizacyjnego,  ułożonych  w  gruncie  pod  posadzką 
pomieszczeń,  łączonego  na  kielichy  z  zastosowaniem  gumowych uszczelek.  Uzbrojeniem 
przewodów będą  wpusty  posadzkowe,  zawory napowietrzające,  rury wywiewne,  rewizje 
kanałowe, ustępy, umywalki, zlewozmywaki, pisuary i inne przybory sanitarne. Ścieki z tej 
kanalizacji kierowane będą do wiejskiej sieci komunalnej za pośrednictwem projektowanego 
przykanalika.  U  podstawy  każdego  pionu  kanalizacyjnego  należy  zainstalować  rewizję 
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kanalizacyjną.  Piony  wyprowadzić  ponad  dach  i  zakończyć  rurami  wywiewnymi. 
Przykanalik  jest  przedmiotem  odrębnego  opracowania  projektowego.  Zmiany  kierunków 
przewodów należy wykonać  za  pomocą kolanek podwójnych.  Przy  przechodzeniu  przez 
ścianę fundamentową lub pod ławami, ściągami, belkami podwalinowymi należy zachować 
szczególną ostrożność i rury kanalizacyjne prowadzić w rurach ochronnych. Rura ochronna 
chronić  winna  przewód  przed  obciążeniami  zewnętrznymi  oraz  zapewniać  możliwość 
przesuwania się przewodu. Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej co najmniej o 
dwie  grubości  ścianki  przewodu.  Przestrzeń  pomiędzy  rurami  powinna  być  wypełniona 
masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę. Przewody prowadzone po ścianach należy 
mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować 
przewody  pod  kielichami.  Na  przewodach  pionowych  należy  stosować  na  każdej 
kondygnacji,  co  najmniej  jedno  mocowanie  stałe  zapewniając  przenoszenie  obciążeń 
rurociągów i  jedno mocowanie  przesuwne.  Mocowanie  przesuwne powinno zabezpieczać 
rurociąg  przed  dociskiem.  Wszystkie  elementy  przewodów  spustowych  powinny  być 
mocowane niezależnie. Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury 
wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu 
rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
powinna  wynosić  co  najmniej  4,0  m.  Rur  wywiewnych nie  powinno  się  wprowadzać  do 
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Drugi  rodzaj  instalacji  kanalizacyjnej  to  kanalizacja  technologiczna.  Instalacja  ta 
odprowadzać  będzie  ścieki  powstałe  w  garażu  wozów  bojowych  lokalizowane  przez 
projektowane  posadzkowe  elementy  odwodnienia  liniowego.  Elementy  odwodnienia 
liniowego  przewidziano  w projekcie  architektonicznym  budynku.  Instalacja  projektowana 
jest z rur PCV kanalizacyjnych ułożonych w gruncie pod posadką pomieszczenia. Przewody 
przewidziano  łączyć  za  pomocą  kielichów  uszczelnionych  uszczelkami  gumowymi. 
Uzbrojeniem  przewodów  będą  inspekcyjne  studzienki  z  PVC/PP.  Ścieki  technologiczne 
odprowadzone zostaną do wiejskiej kanalizacji komunalnej przykanalikiem uzbrojonym w 
separator  ropopochodnych.  Przykanalik  jest  przedmiotem  odrębnego  opracowania 
projektowego. Przewidziano zastosowanie studzienek inspekcyjnych ø315 i 425 mm.

Zakres projektu obejmuje:

Montaż:
➢ odrębnego  układu  kanalizacji  technologicznej  obsługującej  kanalizacyjne  wpusty 

posadzkowe w garażu wozów bojowych,
➢ odrębnego  układu  kanalizacji  sanitarnej  obsługującej  przewidziane  przybory  i 

urządzenia sanitarne,
➢ przyborów sanitarnych oraz uzbrojenia przewodów kanalizacji.

Próba szczelności instalacji.

Próbę  szczelności  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przeprowadzić  poprzez  napełnienie 
przyborów sanitarnych wodą przy zamkniętych odpływach.  Po otwarciu  tych odpływów 
należy dokonać obserwacji połączeń instalacji w celu wykrycia nieszczelności. W przypadku 
ich zaistnienia, eliminować je.
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3. Instalacja c.o.

Instalacja  centralnego  ogrzewania  konstruowana  jest  dla  czynnika  grzewczego  w postaci 
wody o parametrach  tz/tp=80°/60°C znajdującej  się  w obiegu zamkniętym,  wymuszonym 
elektroniczną pompą obiegową o Qp = 2,6 m3/h, Hp = 3,1 m słw ciśnienie proporcjonalne oraz 
elektroniczną  pompą ładującą  dla  cwu:  Hp =  1,44  m  słw,  Qp =  2,27  m3/h  ciśnienie  stałe. 
Źródłem ciepła  będzie  kocioł  wodny,  żeliwny,  stojący,  o  mocy  54,0  kW,  opalany  gazem 
propan-butan z palnikiem atmosferycznym z odpowiednimi programatorami.

Instalacja  zabezpieczona  będzie  przeponowym  naczyniem  bezpieczeństwa  o  wymiarach: 
V=35 dm3 z zaworem, oraz zaworem bezpieczeństwa ø20 mm/25 mm. 

Stabilizację  ciśnienia  oraz  uzupełnianie  wody odbywać  się  będzie  za  pomocą  urządzenia 
stabilizująco-uzupełniającego REFLEX typu Magcontrol+Fillset LUB ROWOWAŻNEGO.

Instalacja ogrzewania składać się będzie z dwóch obiegów grzewczych: obiegu konwektorów 
garażu  wozów  bojowych  i  obiegu  grzejników  płytowych  umieszczonych  w  pozostałych 
pomieszczeniach  strażnicy.  Ze  względu  na  zmienność  temperatury  otoczenia  w  trakcie 
montażu  przewodów  c.o.  i  zmienność  temperatury  wody  grzewczej,  w  trakcie  prac 
montażowych instalacji, należy przewidzieć kompensację wydłużeń termicznych rur. Sposób 
tej  kompensacji  winien  wynikać  z  instrukcji  „Wewnętrzne  Instalacje  Wodociągowe, 
Ogrzewcze  i  Gazowe  z  Rur  Miedzianych.  Wytyczne  Stosowania  i  Projektowania”  wyd. 
COBRTI „INSTAL” Warszawa 1996 r. Przewody c.o. przewidziano izolować ciepłochronnie 
formatkami  izolacji  ze  spienionego  PE  z  nacięciem  wzdłużnym  i  typu  podtynkowego  o 
odpowiedniej,  pokazanej  w projekcie,  grubości  uzależnionej  od rodzaju medium i średnic 
przewodów.

Zakres projektu obejmuje:

Montaż:

➢ konwektorowych grzejników typu Fonaris VHVM LUB RÓWNOWAŻNEGO,
➢ stalowych grzejników płytowych,
➢ przewodów  miedzianych  wraz  z  uzbrojeniem  w  postaci  armatury  odcinającej  i 

regulacyjnej.

Grzejniki  opakowane  fabrycznie  w  folię  termokurczliwą  wymagają  ostrożności  w 
obchodzeniu  się  z  nimi.  Naroża  grzejników  są  zabezpieczone  osłonami  wykonanymi  z 
kartonu   lub  tworzywa  sztucznego.  Otwory  przyłączeniowe  grzejników  z  zaślepione  są 
plastikowymi  korkami  technologicznymi.  Grzejniki  należy  magazynować w zamkniętych, 
suchych pomieszczeniach i chronić je przed kontaktem ze środkami żrącymi. Powinno się je 
składować  na  paletach.  Grzejniki  zdjęte  z  palet  należy  ustawiać  w  pozycji  pionowej. 
Grzejników nie wolno  magazynować na otwartej przestrzeni nawet gdy są zabezpieczone 
folią  czy plandeką. Zarówno palety jak i  pojedyncze grzejniki,  na czas aby nie uszkodzić 
powłoki lakierniczej, transportu trzeba tak zabezpieczyć, aby się nie przesuwały. Grzejników 
nie wolno rzucać.

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. Jeżeli 
brak jest możliwości zachowania tych odległości, dopuszcza się montaż grzejnika 70- 100 mm 
od  podłogi  i  parapetu.  Zwiększenie  mocy  grzejników,  w  tym  przypadku,  o  5-10%  jest 
przewidziane  w  projekcie.  Grzejnik  należy  montować  w  opakowaniu  fabrycznym.  Jeżeli 
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instalacja  centralnego ogrzewania  uruchamiana  ma być by  ogrzać budynek podczas  prac 
wykończeniowych,  lub  by  go  osuszać,  grzejnik  powinien   pozostać  zapakowany.  Jeżeli 
opakowanie  zostało  zniszczone   grzejnik  należy  w  inny  sposób  zabezpieczyć  przed 
zabrudzeniem.  Zaleca  się,  aby  opakowanie  było  zdejmowane  dopiero  po  zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych a instalacja przeznaczona do rozruchu i regulacji. Gałązki 
grzejnika  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  po  połączeniu  z  grzejnikiem  i  skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki 
połączonej  z  grzejnikiem,  podgrzewanie  grzejnika  np.  palnikiem lub lampą lutowniczą,  a 
także  inne  działania  mogące  powodować  deformację  grzejnika  lub  zniszczenie  powłoki 
lakierniczej.

Próba szczelności instalacji.

Próbę szczelności  instalacji  należy rozumieć jako sprawdzenie  szczelności  połączeń rur w 
instalacji,  połączeń  gałązek  do  i  odpływowych  z  grzejników  zgodnie  z  zaleceniami 
producenta  grzejników.  Próba winna być przeprowadzona wodą na ciśnienie  0,6  MPa w 
ciągu  15  min  i  w  obecności  Inspektora.  Próbie  należy  poddać,  w  sposób  odrębny 
poszczególne obiegi instalacji c.o.

Uruchomienie instalacji i grzejników

Po pozytywnych wynikach próby szczelności instalacji  wraz z podłączonymi grzejnikami, 
armaturą  i  urządzeniami,  instalację  wraz  z  kotłownią,  należy  poddać  czynnościom 
rozruchowym na gorąco w celu sprawdzenia jej działania w warunkach pełnego obciążenia i 
możliwości uzyskania założonych parametrów. Próba winna trwać nieprzerwanie 72 h. W 
tym  celu  należy  dokonać  włączenia  zamontowanych  grzejników  do  obiegu  poprzez 
przesterowanie  armatury  i  ich  odpowietrzenie.  Włączone  grzejniki  powinny  wykazywać 
całkowite napełnienie czynnikiem grzewczym. W okresie sezonu grzewczego grzejniki nie 
powinny  wykazywać  spadku  temperatury  na  swojej  powierzchni  większego  niż 
dopuszczalnej  dla  grzejników  pracujących  w  układzie  instalacji  c.o.  80/60°C.  W  czasie 
próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i  pomiary urządzeń. Po zakończeniu 
ruchu  próbnego  należny  wykonać  sprawozdanie  z  pomiarów  i  regulacji  z  naniesieniem 
rzeczywistych  wydajności  urządzeń.  Zamawiający  dokona  weryfikacji  sprawozdania. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji  Zamawiającego,  jedynie  w  przypadku  zaproponowania  rozwiązań  mniej 
kosztownych,  ale  co  najmniej  równorzędnych konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie. 
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, 
kalkulacja cenowa,  proponowana technologia  budowy – niezbędna do oceny przez Biuro 
Projektów i Inwestora.

Roboty budowlane instalacji  c.o.  winny być wykonywane z uwzględnieniem „Warunków 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Część  II.  Instalacje 
sanitarne  i  przemysłowe”,  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji 
ogrzewczych”, Warszawa, maj 2003 r– zeszyt nr 7, Polskich Norm oraz zgodnie z projektem i 
zasadami  wiedzy  technicznej.   Ich  technologia  powinna  wynikać  z  założeń  ogólnych  i 
szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.
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Izolacja termiczna rurociągów

Przewody grzewcze zasilania  nagrzewnic  należy  zaizolować  ciepłochronnie  tubolitami  ze 
spienionego PE z nacięciem wzdłużnym i typu podtynkowego o grubościach określonych w 
projekcie.  W  przejściach  przewodów  przez  przegrody  budowlane,  dla  zapewnienia  im 
ruchów  termicznych  zarówno  w  otulinie  jak  i  bez  niej,  należy  zastosować  szczeliny 
dylatacyjne wyłożone paskami z folii PE.

4. Instalacja kotłowa

Kotłownia stanowić będzie całoroczne źródło energii grzewczej dla centralnego ogrzewania 
budynku oraz uzyskiwania cwu. Przewidziano kocioł wodny, stojący, żeliwny, z palnikiem 
atmosferycznym  o  mocy 54,0  kW  ze  sterownikiem (termostat  pokojowy)  zabezpieczony 
przeponowym naczyniem wzbiorczym V=35 dm3 z zaworem, oraz zaworem bezpieczeństwa 
ø20 mm/25 mm.  Kocioł opalany będzie gazem płynnym propan-butan zmagazynowanym w 
naziemnym  zbiorniku.  Kotłownia  zlokalizowana  będzie  w  odrębnym  pomieszczeniu 
przeznaczonym na ten cel. Instalacje technologiczną w kotłowni, od kotła do rozdzielaczy, 
wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym. Rozdzielacze należy wykonać z rur 
stalowych, czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. 

Na wszystkich przewodach rurowych przechodzących przez ściany pomieszczenia kotłowni 
zainstalować należy przejścia przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60. 

Instalacja  spalinowa,  komin  i  czopuch,  zbudowana  winna  zostać  z  rur  stalowych, 
kwasoodpornych ø200 mm, odpowiednich dla dobranego typu kotła.

Zakres projektu obejmuje:

Montaż:

➢ montaż kotła grzewczego ze sterownikami,
➢ montaż orurowania,
➢ montaż pompy obiegowej,
➢ montaż pompy ładującej cwu,
➢ montaż podgrzewacza cwu,
➢ montaż przeponowego naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczeństwa,
➢ montaż urządzenia stabilizująco-uzupełniającego wodę w zładzie c.o.,
➢ rozdzielaczy głównych zasilania i powrotu,
➢ wkładki kominowej kotła.

5. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa, gazu płynnego propan butan, służyć będzie do zasilania kotła grzewczego 
w to paliwo. Przewidziano wykonać ją z rur stalowych, czarnych bez szwu, łączonych przez 
spawanie i ułożonych na ścianach kotłowni. Uzbrojeniem przewodów będzie kurek główny 
zlokalizowany  we  wnęce  ściennej  budynku  oraz  zawór  kulowy,  przelotowy  do  gazu 
zainstalowany bezpośrednio przed kotłem. Kurek główny, umieszczony we wnęce ściennej, 
posiadać  będzie  siłownik  służący  do  jego  automatycznego  zamykania.  Siłownik  działać 
będzie pod kontrolą automatycznego systemu sygnalizacyjno-odcinającego SSO ZAWGAZ. 
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W skład SSO wejdą: układ sygnalizująco-sterujący USS i zespół wykonawczy ZW G3-s LUB 
TYPU RÓWNOWAŻNEGO.

Zakres projektu obejmuje:
Montaż:

➢ instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych przez spawanie,
➢ montaż armatury odcinającej na przewodzie gazu.

Próby szczelności, odbiór i zagazowanie instalacji

Instalacja,  po  budowie  oraz połączeniu  z  przyborami winna zostać  poddana ciśnieniowej 
próbie szczelności dostawcy gazu. Pozytywny wynik próby upoważniać będzie wykonawcę 
do  wykonania  izolacji  antykorozyjnej  przewodów  i  zagazowania  instalacji.  Wykonawca, 
własnym  staraniem  i  kosztem,  zapewni  udział  przedstawiciela  dostawcy  gazu  w 
czynnościach odbiorowych.
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ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów Robót

W  zależności  od  odpowiednich  ustaleń  Specyfikacji  Technicznej,  Roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Wykonawcę przy udziale Inspektora:

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) przejęcie końcowe,
c) przejęcie ostateczne.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i jakości 
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.  Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary i w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Przejęcie Końcowe

Kiedy  całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona,  Wykonawca  zawiadamia  o  tym 
Inspektora  i  Zamawiającego.  Upoważnia  to  Zamawiającego  do  wystawienia  Protokołu 
Odbioru w odniesieniu do Robot, zgodnie z Umową.

Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi 

uzgodnieniami,
• uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy,
• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiły),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i 

Programie Zapewnienia Jakości,
• sprawozdanie techniczne,
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• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzację,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
● zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
● wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego,
● uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
● datę rozpoczęcia i zakończenia Robot,

W  przypadku,  gdy  według  przez  Zamawiającego  Roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez Zamawiającego Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.

Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po  podpisaniu  przez  Inspektora  protokołu  z  przeglądu  pogwarancyjnego,  Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po 
czym w ustalonym terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

Zasady ogólne przeprowadzenia odbiorów

Wykonawca (  kierownik  robót)  zgłasza  Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w 
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora 
Nadzoru  w  terminie  dni  3  od  daty  dokonania  wpisu  oznacza  osiągnięcie  gotowości  do 
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od 
daty  zawiadomienia  go  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru,  zawiadamiając  o  tym 
Wykonawcę.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad,

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi.

Z czynności  odbioru będzie  spisany protokół  zawierający wszelkie  ustalenia  dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  o 
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usunięciu  wad,  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór 
robót  po  upływie  terminu gwarancji  ustalonego w umowie,  oraz  termin  na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności  odbioru,  jeżeli  w czasie  tych 
czynności  ujawniono istnienie  takich  wad,  które uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
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BADANIA ODBIOROWE

Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakość  materiałów  w  tym  gromadzenie,  z  późniejszym  przekazaniem  Zamawiającemu, 
wszystkich atestów, dokumentacji jakościowej i aprobat. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne 
do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  Robót.  Wszystkie  koszty  związane  z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca.

Należy  dokonać  przeglądu  i  pomiarów  wszystkich  urządzeń  i  instalacji.  Z  przeglądu  i 
pomiarów należy wykonać szczegółowy protokół.

Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymogami  norm.  Przed 
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki  do akceptacji  Inspektora. Koszt  wykonania  niezbędnych 
pomiarów i  badań powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej każdej  z pozycji, 
której dotyczy.

Raporty z badań i pomiarów

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  i 
pomiarów  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  Programie 
Zapewnienia Jakości. Wyniki badań i pomiarów (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na 
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  stosowanych  przez  Wykonawcę  i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 
próbek,  opartych na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  zobowiązany  przeprowadzać 
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  ich  jakości,  o  ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
inicjatywy.  Koszty  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 
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stwierdzenia wad jakościowych materiałów; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez 
Inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez 
Inspektora.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:

➢ pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
➢ protokoły przekazania Terenu Budowy,
➢ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
➢ protokoły odbioru Robót,
➢ protokoły z narad i ustaleń, 
➢ korespondencję na budowie,
➢ dziennik budowy,
➢ dokumentację projektową, powykonawczą,
➢ rejestr obmiarów,
➢ certyfikacje i deklaracje,
➢ geodezyjne pomiary powykonawcze,
➢ instrukcje eksploatacyjne.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty 
budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego.
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PODSTAWA PŁATNOŚCI

OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT

Ogólne zasady tworzenia obmiaru Robót

W  przypadkach,  w  których  wystąpią  roboty  ponad  ryczałtowe  (umowne),  wykonawca 
będzie miał prawo do sporządzenia obmiaru. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie  obmierzanych  Robót  i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacji  Technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 
ukończenia  wszystkich  Robót  (za  wyjątkiem  zmiany  Wykonawcy  Robót).  Błędne  dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Podstawą  płatności  jest  jednak  przedmiar  i  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez 
Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  tabeli  elementów 
rozliczeniowych.  Dla  pozycji  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

Składowanie materiałów z rozbiórek

Materiały z rozbiórek i nienadające się do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 1.0 km (zgodnie z Przedmiarem Robót) od 
terenu budowy. Koszty transportu i  koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca 
uwzględni w cenie ofertowej ryczałtowej.
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PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzenia i warunki formalno-techniczne.
• Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
• Dziennik  Ustaw  z  1998  r.  Nr  66,  poz.  436,  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów 

hałasu w środowisku.
• Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 
• Dziennik  Ustaw  z  2003  r.  Nr  169,  poz.  1650  w  sprawie  ogólnych  przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z późniejszymi zmianami.
• Dziennik  Ustaw  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1126  w  sprawie  informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 47, poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

podczas wykonywania robót budowlanych.
• Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami – w tym zmiany 

wprowadzone w dniu 11.07.2003) – Prawo budowlane.
• Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 107 poz. 679 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych.  Rozporządzenie  Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych  (Dz. 
U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu 
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113198 poz. 728)

• Ustawa Kodeks Cywilny
• Ustawa o zamówieniach publicznych
• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  26.  02.  1999  r  w 

sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
• Rozporządzenie  Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z 26.  09.  2000 r  w 

sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót  budowlanych  oraz  cen  czynników  produkcji  dla  potrzeb  sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego.

• „Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Grzewczych  –  zeszyt  7” 
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

• Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II,
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem,
• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRTI INSTAL.
• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRTI INSTAL 
2000 r. 
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Normy
Normy
● BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
● PN-81/B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. PN-B-10725:1997 
● PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  PN-

B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.

            PN-74/B-10733. Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.
           Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10725:1981 

● PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. PN-C- 
89222: 1997, PN-EN 1452-3: 2000, 

● PN-74/C-89204. Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Wymagania i badania. PN-EN1452-2: 2000, 

● BN-74/6366-04. Rury polietylenowe typ 100. Wymagania techniczne.
• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-C-

89205: 1980,  ON-EN 1329-1: 2001,
• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, PN-

C-89203: 1981; PN-EN 1329-1: 2001, 
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze, PN-EN 1610:2000, 
• PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,

• PN-EN 1453-1: 2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 
ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) zewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1 : Wymagania dotyczące rur i systemu,

• PN-EN 1519-1: 2002 U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) zewnątrz 
konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu.

• PN-B-01706:1992/Az1: 1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - 
Zmiana do normy,

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-B-
01707:1992,

• PN-H-74219: 1998 Rury stalowe bez szwu gładkie. PN-EN 10210-1: 2000, PN-EN 
10210-2: 2000, PN-EN 10224: 2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 
ogólnego stosowania,

• PN-EN-10208: 2000 „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie 
wymagań „A”,

           PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. PN-M-34503:1992
            Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów,
          PN-EN ISO 6946: 1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
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         współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”, 
          PN-B-03406: 1994 „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do
          600 m3”, 
          PN-B-02025: 2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
          budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”, 
          PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
          użyteczności publicznej”, PN-B-03430:1983,
          PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
          zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
          PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach” 
          PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w
         budynkach,
         PN-82/B-02403: 1982 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”, 
         PN-B-02403: 1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
        PN-91/B-02414: 1999 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
        zamkniętego”,
        PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
        wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
       PN-91/B-02420 „Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych” Ogrzewnictwo.
       Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych - Wymagania 
       PN B-02421: 2000 „Izolacje cieplne rurociągów i urządzeń” Ogrzewnictwo i
       ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania
       odbiorcze,
        PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania” PN-C-04607: 1993
        Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody,
       PN-75/M-75208: 1975 Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe ze
       złączką do węża,

• PN-81/B-10700/00: 1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze,

• PN-89/H-02650: 1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura
• PN-EN 1453-1: 2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 

ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1 : Wymagania dotyczące rur i systemu

• PN-EN 1519-1: 2002 U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu,

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
• PN-B-01706:1992/Az1: 1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - 

Zmiana do normy,
• PN-EN 1717:  2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacja 

wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń  zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”.

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. Wymagania i 
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badania przy odbiorze,
• PN-74/B-01405: 1974 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 

Infrastruktury:
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, Warszawa , – 

zeszyt nr 7.
● Oraz inne obowiązujące PN i EN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.
● „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Warszawa, maj

       2003 r– zeszyt nr 7

Powyższe  Normy  należy  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z 
projektem,  opisami,  zestawieniami,  rysunkami  i  Specyfikacją,  jak  gdyby  tam  one 
występowały.  Rozumie  się,  że Wykonawca jest  w pełni  zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  i  Europejskich  Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile w odrębnych przepisach, 
nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie 
z Polskimi i Europejskimi Normami (PN-EN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych i zagranicznych, 
skorelowanych,  które  obowiązują  w  związku  z  wykonaniem  prac  objętych  Umową  i 
stosowania  ich  postanowień  na równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami,  zawartymi w 
Specyfikacji  Technicznej.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się  z  treścią  i 
wymaganiami tych norm.
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