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ST I. ROBOTY OGÓLNOST I. ROBOTY OGÓLNOST I. ROBOTY OGÓLNOST I. ROBOTY OGÓLNO----BUDOWLANEBUDOWLANEBUDOWLANEBUDOWLANE    
    
ST  I.01 ST  I.01 ST  I.01 ST  I.01 ----    WYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNE    
ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45000000ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45000000ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45000000ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45000000----7)7)7)7)    
    
1. WSTĘ1. WSTĘ1. WSTĘ1. WSTĘPPPP    
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 „Wymagania Ogólne" 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robot, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania „Projekt Budowlano-Wykonawczy 
termomodernizacji budynku Policyjnej Izby Dziecka  w Katowicach, os. Tysiąclecia 88d”. 
Roboty polegają na pracach budowlanych termomodernizacyjnych oraz montażowych 
( podniesienie masztu anteny radiokomunikacyjnej ), instalacyjnych sanitarnych – remont 
instalacji c.o. z wymianą grzejników oraz wymiana wymiennikowni. 
 

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej    
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej    
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich 
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
powinna być stosowana w zgodności z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. 
Wykonawca będzie stosował się do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nieopisanych przez ST będącą składową częścią Dokumentów Kontraktowych. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych 
zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, których stosowanie  
    poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych  
    specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja  
    Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy. 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo  
    Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo  
    nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywołanych    
    w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i  
    normami aktualnymi przywołanymi w ST. 
4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie  
    mogą zachodzić pomiędzy normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub  
    wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub  
    elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora  
    Nadzoru i Projektanta przed przystąpieniem do Robót.  
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
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1.1.1.1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej    
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
robót należy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowi one inaczej niż 
zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować 
w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 
1) Umowa. 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfi1.3. Zakres robót objętych Specyfi1.3. Zakres robót objętych Specyfi1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Technicznąkacją Technicznąkacją Technicznąkacją Techniczną    
1.3.1. Zakres robót do wykonania1.3.1. Zakres robót do wykonania1.3.1. Zakres robót do wykonania1.3.1. Zakres robót do wykonania    
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu treści powyżej; 
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robot nie wymienionych w 
powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a 
warunki wykonania i odbioru tych robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST. 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
        Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. Zamawiający Zamawiający Zamawiający Zamawiający ----    osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę 
           z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca ----    osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez    
           Zamawiającego na warunkach Umowy. 
1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3. Projektant Projektant Projektant Projektant ----    uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji   
           Projektowej. 
1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4. Inspektor Nadzoru Inspektor Nadzoru Inspektor Nadzoru Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w  
           jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących  
           sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją  
           Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej   
           oraz postanowieniami warunków Umowy. 
1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5. Inżynier Inżynier Inżynier Inżynier ----    osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do  
           reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji  
           Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi,  
           przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6. Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy ----    osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  
           kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7. Podwykonawca Podwykonawca Podwykonawca Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako  
           podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna  
           osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł  
           umowę o wykonanie części Robot oraz jej następcy prawni. 
1.4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8. Inni wykonawcy Inni wykonawcy Inni wykonawcy Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio  
           wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu  
           Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 
1.4.9.1.4.9.1.4.9.1.4.9. Roboty Roboty Roboty Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty  
           Poprawkowe, stosownie do okoliczności. 
1.4.10.1.4.10.1.4.10.1.4.10. Roboty Budowlane Roboty Budowlane Roboty Budowlane Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu  
             zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym  
             również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.4.11.1.4.11.1.4.11.1.4.11. Roboty Uzupełniające Roboty Uzupełniające Roboty Uzupełniające Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne  
             lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
1.4.12.1.4.12.1.4.12.1.4.12. Roboty Poprawkowe Roboty Poprawkowe Roboty Poprawkowe Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez  
             Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie  
             Odbioru. 
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1.4.13.1.4.13.1.4.13.1.4.13. Teren Budowy Teren Budowy Teren Budowy Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z  
             przestrzeni zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
 
1.4.14.1.4.14.1.4.14.1.4.14. Sprzęt Sprzęt Sprzęt Sprzęt ----    wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do  
             budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót  
             Budowlanych. 
1.4.15.1.4.15.1.4.15.1.4.15. Urządzenia Urządzenia Urządzenia Urządzenia ----    aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część  
             Robót Budowlanych. 
1.4.16.1.4.16.1.4.16.1.4.16. Urządzenia Tymczasowe Urządzenia Tymczasowe Urządzenia Tymczasowe Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub  
             zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych  
             oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 
1.4.17.1.4.17.1.4.17.1.4.17. Materiały Materiały Materiały Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania  
             Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,  
             zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.18.1.4.18.1.4.18.1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ----    Warunki określone w trybie 
             postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca  
             przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona  
             najkorzystniejsza Oferta. 
1.4.19.1.4.19.1.4.19.1.4.19. Oferta Oferta Oferta Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w  
             ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad  
             zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.4.20.1.4.20.1.4.20.1.4.20. Przedmiar Przedmiar Przedmiar Przedmiar Robót Robót Robót Robót ----    dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie  
             mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
1.4.21.1.4.21.1.4.21.1.4.21. Kosztorys Ofertowy Kosztorys Ofertowy Kosztorys Ofertowy Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 
1.4.22.1.4.22.1.4.22.1.4.22. Cena JednostkCena JednostkCena JednostkCena Jednostkowa owa owa owa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.23.1.4.23.1.4.23.1.4.23. Cena Ryczałtowa Cena Ryczałtowa Cena Ryczałtowa Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za 
wykonanie części lub całości Robót. 
1.4.24.1.4.24.1.4.24.1.4.24. Stawki i Narzuty Stawki i Narzuty Stawki i Narzuty Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny  
             czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów  
             pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu  
             Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.25.1.4.25.1.4.25.1.4.25. Umowa/Kontrakt Umowa/Kontrakt Umowa/Kontrakt Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy,  
             wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w  
             ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami,  
             które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
1.4.26.1.4.26.1.4.26.1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa Cena Umowna/Cena Kontraktowa Cena Umowna/Cena Kontraktowa Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako  
             wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z  
             usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.27.1.4.27.1.4.27.1.4.27. Dzień Dzień Dzień Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
1.4.28.1.4.28.1.4.28.1.4.28. Termin Wykonania Termin Wykonania Termin Wykonania Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości  
             lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego,  
             liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
1.4.29.1.4.29.1.4.29.1.4.29. Data Rozpoczęcia Data Rozpoczęcia Data Rozpoczęcia Data Rozpoczęcia ----    data określona w Umowie, od której Wykonawca może  
             rozpocząć Roboty Budowlane. 
1.4.30.1.4.30.1.4.30.1.4.30. DataDataDataData    Zakończenia Zakończenia Zakończenia Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć  
             całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru  
             Końcowego. 
1.4.31.1.4.31.1.4.31.1.4.31. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa ----    zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i  
             Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.  
             niniejszej Specyfikacji. 
1.4.32.1.4.32.1.4.32.1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi  
             Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, w tym dokumentacja  
             geodezyjna. 
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1.4.33.1.4.33.1.4.33.1.4.33. Rysunki Rysunki Rysunki Rysunki ----    rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki  
             dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
1.4.34.1.4.34.1.4.34.1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST ––––        
                                                oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i  
             sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
1.4.35.1.4.35.1.4.35.1.4.35. Wada Wada Wada Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją  
             Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
1.4.36.1.4.36.1.4.36.1.4.36. Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane  
             Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.37.1.4.37.1.4.37.1.4.37. Dziennik Budowy Dziennik Budowy Dziennik Budowy Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  
             okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez  
             organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.38.1.4.38.1.4.38.1.4.38. Odbiór Odbiór Odbiór Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających  
             Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
1.4.39.1.4.39.1.4.39.1.4.39. Odbiór Częściowy Odbiór Częściowy Odbiór Częściowy Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robot, zgodnie  
             z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna  
             Data Zakończenia. 
1.4.40.1.4.40.1.4.40.1.4.40. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie  
             ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu. 
1.4.41.1.4.41.1.4.41.1.4.41. Odbiór Końcowy Odbiór Końcowy Odbiór Końcowy Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót  
             Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.42.1.4.42.1.4.42.1.4.42. Odbiór Pogwarancyjny Odbiór Pogwarancyjny Odbiór Pogwarancyjny Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robot związanych z  
             usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
1.4.43.1.4.43.1.4.43.1.4.43. Operat Kolaudacyjny Operat Kolaudacyjny Operat Kolaudacyjny Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami  
             zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań,  
             pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz  
             zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru  
             Końcowego. 
1.4.44.1.4.44.1.4.44.1.4.44. Rozjemca Rozjemca Rozjemca Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do  
             rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej, a powstających na tle realizacji  
             Umowy. 
1.4.45.1.4.45.1.4.45.1.4.45. Siła Wyższa Siła Wyższa Siła Wyższa Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie  
             można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
1.4.46.1.4.46.1.4.46.1.4.46. Aprobata TeAprobata TeAprobata TeAprobata Techniczna chniczna chniczna chniczna ----    dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną  
             wyrobu stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,  
             wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
1.4.47.1.4.47.1.4.47.1.4.47. OdpowiedniaOdpowiedniaOdpowiedniaOdpowiednia    Zgodność Zgodność Zgodność Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi  
             tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi  
             tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.4.48.1.4.48.1.4.48.1.4.48. DeklarDeklarDeklarDeklaracja Zgodności acja Zgodności acja Zgodności acja Zgodności ----    dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji  
             wydany przez polską lub europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich  
             wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,  
             wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub  
             usługa są zgodne z określoną norm lub innym dokumentem normatywnym w  
             odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.49.1.4.49.1.4.49.1.4.49. CertyCertyCertyCertyfikat Zgodności fikat Zgodności fikat Zgodności fikat 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 w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i  
             stosowania. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące1.5. Ogólne wymagania dotyczące1.5. Ogólne wymagania dotyczące1.5. Ogólne wymagania dotyczące    robótrobótrobótrobót    
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy    
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 
a) obszar placu budowy, 
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej , 
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu obiektów placu budowy. 
 
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i1.5.2 Dokumentacja Projektowa i1.5.2 Dokumentacja Projektowa i1.5.2 Dokumentacja Projektowa i    PowykonawczaPowykonawczaPowykonawczaPowykonawcza    
a) Dokumentacja Projektowa składa się z:Dokumentacja Projektowa składa się z:Dokumentacja Projektowa składa się z:Dokumentacja Projektowa składa się z:    
- Projektu Budowlanego, 
- Przedmiaru Robot, 
- Kosztorysu, 
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot. 
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez WykonawcęDokumentacja Powykonawcza do opracowania przez WykonawcęDokumentacja Powykonawcza do opracowania przez WykonawcęDokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę    
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji 
Powykonawczej całości wykonanych Robót. 
 
1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi    
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowi część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile 
dotyczy Dokumentacji Projektowej. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 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 Odpowiedni 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, 
to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy    
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 
a) 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. 
b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  
    wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia    
    bezpieczeństwa Robót. 
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót    
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy i składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym, 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
----    zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikali oraz innych  
  szkodliwych substancji, 
----    przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
----    możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa    
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.1.5.1.5.1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia7 Materiały szkodliwe dla otoczenia7 Materiały szkodliwe dla otoczenia7 Materiały szkodliwe dla otoczenia    
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robot ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej    
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robot 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
1.5.9 Zajęcie pasa drogowego1.5.9 Zajęcie pasa drogowego1.5.9 Zajęcie pasa drogowego1.5.9 Zajęcie pasa drogowego    
Na zasadach i zgodnie ze zgodą wydaną przez Zarządcę Drogi w Orzeszu. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy    
Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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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. 
 
1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten 
powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i 
zawierać takie informacje jak: 
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
 
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót    
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) 
powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów    
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne 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 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót    
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o dacie Rozpoczęcia Robót oraz o dacie Zakończenia. 
Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów    
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 
10.2., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z 
Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 
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a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z 
europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 
Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na 
rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem 
wymienionym w punkcie 10.2.7. 
b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak 
bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 
 
2.2 Jakość stosowanych materiałów2.2 Jakość stosowanych materiałów2.2 Jakość stosowanych materiałów2.2 Jakość stosowanych materiałów    
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, 
świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę 
postępu Robot i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora 
Nadzoru, jeżeli został powołany). Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany) może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 
Zgodności: 
- z Polską Normą , 
- z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
b) oznaczenie znakiem CE. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST    
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu 
właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez projektanta 
wymagań estetycznych założonych w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod 
warunkiem: 
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
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b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, 
gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom    
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 
nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw 
jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i 
Deklaracje Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, 
jeżeli został powołany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie 
badań sprawdzających. 
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się 
uważać za nieprzyjęte. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów    
Nie dotyczy. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń 
objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy), 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z Ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
i Programie Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli 
został powołany). 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w terminie przewidzianym w Umowie. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 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 (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany), w terminie przewidzianym w Umowie.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT    
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót5.1 Ogólne zasady wykonywania robót5.1 Ogólne zasady wykonywania robót5.1 Ogólne zasady wykonywania robót    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Program robót5.2. Program robót5.2. Program robót5.2. Program robót    
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 
Umową. 
5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy    
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu 
Budowy, w szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren 
Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 
5.4 Tablice informacyj5.4 Tablice informacyj5.4 Tablice informacyj5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotne oraz ogłoszenie zawierające dane dotne oraz ogłoszenie zawierające dane dotne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i yczące bezpieczeństwa i yczące bezpieczeństwa i yczące bezpieczeństwa i 
ochrony ochrony ochrony ochrony zdrowiazdrowiazdrowiazdrowia    
Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające bioz przy niniejszych pracach nie są 
wymagane. 
 
5.5 Objazdy, organizacja ruchu5.5 Objazdy, organizacja ruchu5.5 Objazdy, organizacja ruchu5.5 Objazdy, organizacja ruchu    
Na czas wykonywania prac związanych z demontażem nawierzchni wewnętrznej drogi 
dojazdowej i montażem instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 
wykopy i oznakować objazd. 
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6. K6. K6. K6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTONTROLA JAKOŚCI ROBÓTONTROLA JAKOŚCI ROBÓTONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
6.1. Zasady ogólne6.1. Zasady ogólne6.1. Zasady ogólne6.1. Zasady ogólne    
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót 6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót 6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót 6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
6.6.6.6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno----budowlanych budowlanych budowlanych budowlanych – nie dotyczy. 
 
6.1.36.1.36.1.36.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych W celu zachowania tajemnic zawodowych W celu zachowania tajemnic zawodowych W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja 
dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i 
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich 
praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich 
korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie 
tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie 
z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z 
takich rozwiązań. 
 
6.1.4 6.1.4 6.1.4 6.1.4 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i 
jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót 
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja 
Robot Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu 
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo 
Budowlane, „odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty 
Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji 
o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego”. 
 
6.1.5 6.1.5 6.1.5 6.1.5 Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany, nie może wydawać poleceń wykonywania 
Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
6.1.6 6.1.6 6.1.6 6.1.6 Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
 
6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)    
Nie dotyczy. 
 
6.3 Zasady kontroli jakości robót6.3 Zasady kontroli jakości robót6.3 Zasady kontroli jakości robót6.3 Zasady kontroli jakości robót    
Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 
6.4 Certyfikaty i deklaracje6.4 Certyfikaty i deklaracje6.4 Certyfikaty i deklaracje6.4 Certyfikaty i deklaracje    
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria 
określone w punkcie 2 niniejszej ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Katowice, kwiecień 2017 r. 

Prawa autorskie należą do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody. 



14 

 

6.5 Dokumenty budowy6.5 Dokumenty budowy6.5 Dokumenty budowy6.5 Dokumenty budowy    
6.5.1 Dz6.5.1 Dz6.5.1 Dz6.5.1 Dziennik Budowyiennik Budowyiennik Budowyiennik Budowy    
Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem. 
 
6.5.2 Księga Obmiaru6.5.2 Księga Obmiaru6.5.2 Księga Obmiaru6.5.2 Księga Obmiaru    
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie Uproszczonym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie 
obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
 
6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów    
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej jako Dokumentacja Powykonawcza. Dokumenty te stanowią załączniki do 
Odbioru Robot. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości robót. 
Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym 
celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu (lub 
Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany) jako Dokumentacja Powykonawcza. 
 
6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy    
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły Odbioru Robot, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
 
6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy    
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót7.1 Ogólne zasady obmiaru robót7.1 Ogólne zasady obmiaru robót7.1 Ogólne zasady obmiaru robót    
Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem 
Nadzoru, jeżeli został powołany)u. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę. 
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7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy    
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru7.3 Czas przeprowadzania obmiaru7.3 Czas przeprowadzania obmiaru7.3 Czas przeprowadzania obmiaru    
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
8.1 Rodzaje Odbiorów Robót8.1 Rodzaje Odbiorów Robót8.1 Rodzaje Odbiorów Robót8.1 Rodzaje Odbiorów Robót    
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robot Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 
3) Odbiór Końcowy, 
4) Odbiór Pogwarancyjny. 
 
8.1.1 8.1.1 8.1.1 8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających ZakryciuOdbiór Robót Zanikających i Ulegających ZakryciuOdbiór Robót Zanikających i Ulegających ZakryciuOdbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu    
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli 
został powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli 
został powołany). Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub 
Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem 
potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem    
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne 
certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o 
tym fakcie. 
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia 
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów 
przedłożonych przez Wykonawcę. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony 
przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności 
Wykonawcy. 
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8.1.4. Odbiór Końcowy8.1.4. Odbiór Końcowy8.1.4. Odbiór Końcowy8.1.4. Odbiór Końcowy    
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wg 
pkt. 1.5.2.b 
b) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
c) Specyfikacje Techniczne, 
d) Receptury i ustalenia technologiczne, 
e) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
PZJ, 
f) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z ST 
g) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały, 
h) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z 
uwag i zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w trakcie 
budowy, o ile takie roboty występowały, 
i) Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową 
i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru, jeżeli taki został powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa powyżej. 
Odbioru Końcowego Robot dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz zgodności wykonania robot z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość 
wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, 
Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.5. Odbiór Pog8.1.5. Odbiór Pog8.1.5. Odbiór Pog8.1.5. Odbiór Pogwarancyjnywarancyjnywarancyjnywarancyjny    
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego 
Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego 
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami 
Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego 
sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości 
wykonania Robot wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane  
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Wady dotyczące wykonania Robot wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 
podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego 
Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne    
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O 
ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot 
wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny 
Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu 
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena 
Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej    
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią 
dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze 
Robot. 
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty 
związane z prowadzeniem Robot: 
a) koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji; 
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. W ramach Ceny 
Umownej Wykonawca zapewni: 
a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 
b) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
c) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
d) prace porządkowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
10.1. Wymagania ogólne10.1. Wymagania ogólne10.1. Wymagania ogólne10.1. Wymagania ogólne    
Specyfikacje Techniczne w rożnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  
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Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2. W10.2. W10.2. W10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsceykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsceykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsceykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce    
dotyczących przedsięwzięciadotyczących przedsięwzięciadotyczących przedsięwzięciadotyczących przedsięwzięcia    
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, 
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 
5) 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. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 
71). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spe niać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). 
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 
nr 249 poz. 2497). 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy –Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 
108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 
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12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 
1650). 
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 
1650). 
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ST II. BRANŻA  BUDOWLANAST II. BRANŻA  BUDOWLANAST II. BRANŻA  BUDOWLANAST II. BRANŻA  BUDOWLANA    
    
ST II. 01ST II. 01ST II. 01ST II. 01    ----    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       (CPV  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       (CPV  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       (CPV  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       (CPV  45100000451000004510000045100000----8888) ) ) )     
 

- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji należy wykonać oczyszczenie terenu. 
- wykonać organizację placu budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych, 
- zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów wraz 
  z zapewnieniem dojazdu. 
 

ST  ST  ST  ST  IIIIIIII.0.0.0.02222    ––––    ROBOTY RESTRUKTURYZACYJNE ROBOTY RESTRUKTURYZACYJNE ROBOTY RESTRUKTURYZACYJNE ROBOTY RESTRUKTURYZACYJNE ----    BEZSPOINOWY SYSTEM BEZSPOINOWY SYSTEM BEZSPOINOWY SYSTEM BEZSPOINOWY SYSTEM         
                                                                        DOCIEPLENIA ŚCIAN DOCIEPLENIA ŚCIAN DOCIEPLENIA ŚCIAN DOCIEPLENIA ŚCIAN                                                                                             (CPV 45(CPV 45(CPV 45(CPV 45454454454454000000000000----4444))))    
    
1.Wstęp 1.Wstęp 1.Wstęp 1.Wstęp     
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie bezspoinowego systemu 
docieplenia  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
. wykonanie docieplenia w systemie BSO fragmentów ścian zewnętrznych wraz z powłoką 
tynkarską  
1.4.0gólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji" Ogólne 
wymagania techniczne" 
2.Materiały2.Materiały2.Materiały2.Materiały    
2.1. Styropian 
Płyty styropianowe winny spełniać wymogi normy PN-B-20130:1999. Płyty styropianowe 
winny mieć następujące wymiary: 
. Długość do 5000 mm 
. Szerokość do 1500 mm 
. Grubość od 10mm  
Do wykonania izolacji należy stosować styropian o gęstości pozornej min. 15,0 kg/m3 w 
odmianie EPS -70 samogasnącej - zawierającej środki obniżające palność. 
Dla izolacji elementów wskazanych na projekcie należy zastosować styropian wodoodporny. 
Wymagania fizykochemiczne podano w tabeli poniżej: 
Właściwość Odmiany 

- Gęstość pozorna, kg/m3, nie mniej niż 15 
- Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym, nie mniej niż 80 kPa  

c) Stabilność wymiarów w temperaturze 70 .C, po 48 h %, nie 
więcej niż +-0.3% 
d) Współczynnik przewodzenia ciepła, W/(m.K),  
deklarowana przez producenta, lecz nie więcej niż 0,040 
e) Chłonność wody po 24 h, % (V/V), nie więcej niż 1 ,8% 
f) Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do  
powierzchni, nie mniej niż 100 kPa  
g) Wytrzymałość na ścinanie, kPa, nie mniej niż nie 80   
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h) Zdolność samo gaśnięcia płyt styropianowych-  Samo gasnące 
Ww płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem 
budowlanym, jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji 
szkodliwych dla zdrowia, być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na 
starzenie. Nie gnijący w wilgotnym środowisku, zachowujący swoje właściwości fizyczne, 
kształt i wymiary, nie chłonący wilgoci. 
Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi normami, 
winny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania. 
2.1.1. Warunki dostawy2.1.1. Warunki dostawy2.1.1. Warunki dostawy2.1.1. Warunki dostawy    
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 
techniczne". 
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany 
oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed pakowaniem 
powinny mieć obrzeża oklejone taśmą ochronną. 
Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić, co najmniej następujące napisy: 
. Nazwę i adres wytwórcy 
. Datę produkcji 
. Ilość płyt w opakowaniu  
. Napis "OSTROŻNIE KRUCHE"  
. Nazwę wyrobu uwzględniającą jego skład i sposób wykonania 
. Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252 
. Symbol typu wyrobu 
. Symbol klasy wyrobu 
. Gęstość wyrobu kg/m3 
. Długość, w milimetrach 
. Szerokość, w milimetrach 
. Grubość, w milimetrach 
2.1.2. Transport i składowanie2.1.2. Transport i składowanie2.1.2. Transport i składowanie2.1.2. Transport i składowanie    
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami 
atmosferycznymi. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez 
otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie 
umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania 
powinno być wyposażone w środki nie przeciwpożarowe. Miejsce składowania należy 
oznakować zgodnie z PN-92/N-01255. 
Płyty styropianowe należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety należy układać 
ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób 
zabezpieczający przed przemieszczeniem się i przed uszkodzeniem. 
2.1.3. Kontrola jakości2.1.3. Kontrola jakości2.1.3. Kontrola jakości2.1.3. Kontrola jakości    
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 
"Ogólne wymagania techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami normowymi określonymi w 
PN-B-20130. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe winny odpowiadać wymaganiom: 
. Długość do 5000 mm - dopuszczalna odchyłka długości :t0,3% 
. Szerokość do 1500 mm - dopuszczalna odchyłka szerokości :t0,3% 
. Grubość od 10mm do 1000 mm co 5mm - dopuszczalne odchyłki grubości: 
. :t0,5mm - dla płyt o grubości od 10mm do 15mm 
.Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących 
wymiarach: 
. głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm 
. łączna powierzchnia wad: do 50cm2 na 1 m2 płyty 
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. powierzchnia największej dopuszczalnej wady; 10cm2 
2.2. Materiały pomocnicze2.2. Materiały pomocnicze2.2. Materiały pomocnicze2.2. Materiały pomocnicze    
Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termiccznej tj. kleje do 
styropianu kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i narożne 
aluminiowe, itp. Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie włókna szklanego 
impregnowanego dyspersją z żywic akrylowych. Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z 
trzpieniami metalowymi. Wszystkie materiały winny być zgodne z wytycznymi producenta 
wyrobów izolacyjnych, posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do 
stosowania. 
2.2.1. Warunki dostawy2.2.1. Warunki dostawy2.2.1. Warunki dostawy2.2.1. Warunki dostawy    
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 
techniczne". 
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany 
oddzielnie. 
2.2.2. Transport i składowanie2.2.2. Transport i składowanie2.2.2. Transport i składowanie2.2.2. Transport i składowanie    
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
2.2.3. Kontrola jakości2.2.3. Kontrola jakości2.2.3. Kontrola jakości2.2.3. Kontrola jakości    
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 
"Ogólne wymagania techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w 
obowiązujących normach i 
wytycznych producenta. 
2.3. Tynki2.3. Tynki2.3. Tynki2.3. Tynki    
2.3.1. Tynk drobnoziarnisty mineralny, akrylowy2.3.1. Tynk drobnoziarnisty mineralny, akrylowy2.3.1. Tynk drobnoziarnisty mineralny, akrylowy2.3.1. Tynk drobnoziarnisty mineralny, akrylowy    
Barwiony w masie. Kolor okreslony w trakcie realizacji  
sposób nakładania: ręcznie 
czas wiązania: 48h (w zależności od warunków atmosferycznych) 
hydrofobowość: średnia 
przepuszczalność pary wodnej: wysoka 
palność: niezapalny 
2 3.4. Warunki dostawy2 3.4. Warunki dostawy2 3.4. Warunki dostawy2 3.4. Warunki dostawy    
Poszczególne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzić z jednego źródła. 
Pochodzenie tynków i ich jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej 
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien: 
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 
suchych mieszanek tynkarskich 
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót i 
zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych.  
wykonywanych przez producenta 
-zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, 
jednorazowo wysyłanej ilości suchych mieszanek, zawierający następujące dane: 
. nazwę i adres producenta 
. datę i numer kolejny badania 
. oznaczenie według normy 
. ilość 
. pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 
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2.3.5. Transport i składowanie2.3.5. Transport i składowanie2.3.5. Transport i składowanie2.3.5. Transport i składowanie    
Zasady pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu zostały opisane w normie 
PN-B-1 01 09. 
Suche mieszanki należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, układanych na 
paletach lub na drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 7 
warstw. Pomieszczenie powinno być suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Suche mieszanki transportuje się dowolnymi środkami transportu na paletach lub w wózkach, 
chroniąc przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. 
Gotowe mieszanki tynkarskie należy składować zgodnie z wytycznymi producenta mieszanki 
tynkarskiej w temperaturze od +5 do +25°C w nieuszkodzonym opakowaniu. 
 
2.3.6. Kontrola jakości2.3.6. Kontrola jakości2.3.6. Kontrola jakości2.3.6. Kontrola jakości    
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości suchych mieszanek tynkarskich 
dostarczanych przez producenta 
i ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na 
podstawie: 
o rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
o rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 
dostarczanej na budowę 
o atestu ( zaświadczenia o jakości) 
o oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
o dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Nadzór Inwestorski wątpliwości co do jakości cegieł 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
o zaświadczeniach z kontroli ,/ 
o zapisach w dziennikach budowy 
o innych dokumentach 
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. 
2.4. Mate2.4. Mate2.4. Mate2.4. Materiały pomocniczeriały pomocniczeriały pomocniczeriały pomocnicze    
Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do 
styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i narożne 
aluminiowe, itp. Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie włókna szklanego 
impregnowanego dyspersją z żywic akrylowych. 
Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami metalowymi. 
Wszystkie materiały winny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, 
posiadać 
aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 
2.4.5. Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 
techniczne". 
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany 
oddzielnie. 
2.4.6. Transport i składowanie 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
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                3 Kontrola jakości3 Kontrola jakości3 Kontrola jakości3 Kontrola jakości    
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 
"Ogólne wymagania techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w 
obowiązujących normach i wytycznych producenta. 
 
     4444 . SprzętSprzętSprzętSprzęt    
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru 
Inwestycyjnego. 
 
WykonanieWykonanieWykonanieWykonanie    
Wykonanie izolacji 
Niniejszy podpunkt obejmuje wykonanie izolacji termicznych ścian zewnętrznych. 
Należy stosować elementy i materiały składowe będące elementami jednego systemu BSO –
elementy systemu jednego producenta (np. wszystkie materiały systemu KABE) 
Warstwa izolacyjna winna być ciągła na całej powierzchni izolowanego elementu. Przy 
wykonawstwie należy przestrzegać zasad podanych w dokumentacji rysunkowej - projekt 
architektoniczny. Minimalna grubość warstwy ocieplenia w miejscach "montażowych" 
(parapety, gzymsy) wynosi 3cm. 
Należy nie dopuszczać do powstania mostków termicznych. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót należy przyjmować wg dokumentacji 
projektowej. 
Ocieplenia - dawna metoda lekka - mokra (zgodnie instrukcją techniczną ITB 334/2002). 
Zaleca się stosować płyty styropianowe odpowiednie dla danego systemu ocieplenia. 
System ocieplenia winien posiadać klasyfikację jako niepalny. 
Ocieplanie elementów zewnętrznych budynków metodą BSO polega na przymocowaniu do 
ocieplanych konstrukcji od strony zewnętrznej, warstwowego układu elewacyjnego, w którym 
warstwę izolacyjną stanowią płyty z wełny mineralnej, a warstwę zewnętrzną - podkład 
zbrojony tkaniną szklaną. 
System winien także zapwniać bardzo dobrą izolację akustyczną oraz paro 
przepuszczalność ściany zewnętrznej, co wpływa na zdrowy i przyjemny mikroklimat w 
mieszkaniu. 
SPOSÓB WYKONANIA OOCIEPLEŃ 
Prace dociepleniowe należy prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, pod loża i 
materiału wbudowanego wynosi co najmniej +5°C. Nie należy wykonywać robót przy silnym 
wietrze lub nasłonecznieniu. Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynk) należy chronić 
przed działaniem deszczu. 
Przegotowanie podłoża. 
Podłoże musi być mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju) 
Wszelkie luźne, słabo przylegające fragmenty należy skuć, wypełniając ubytki za pomocą np. 
zaprawy wyrównującej. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej 
chłonności, należy zagruntować je emulsją (np. produkcji ATLAS UNI-GRUNT). Zmniejsza 
ona odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. 
Elementy elewacji (parapety, gzymsy itp.) należy montować przed rozpoczęciem robót 
ociepleniowych.  
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Należy zachować odpowiednie wielkości zakończeń obróbek blacharskich, które umożliwią 
odprowadzenie wód opadowych. 
Przymocowanie izolacji  do podłoża. 
Wykonywanie docieplenia należy rozpocząć od zamocowanie listwy cokołowej z kapinosem 
na powierzchni ściany. Listwę należy zamocować poziomo wokół całego budynku (5kołków 
na mb) 
Kolejną czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego. Są nim płyty z 
wełny mineralnej, hydrofobizowanej, przeznaczone pod bezpośrednie wyprawy elewacyjne.  
Powinny się one charakteryzować gęstością 145 kg/m3, wytrzymałością na rozerwanie w 
kierunku prostopadłym do płyty nie mniejszą niż 15 kPa oraz równą i gładką powierzchnią 
zewnętrzną. 
Płyty z wełny mineralnej układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. "cegiełkę" na 
powierzchni ściany a także na narożach budynku. Elementem mocującym wełnę do podłoża 
jest warstwa zaprawy klejowej oraz kołki z tworzywa sztucznego z metalowym, 
ocynkowanym trzpieniem, w ilości 8 szUm2. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 
konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm. Kołki winny mieć talerzyki o średnicy 
fi60mm. Zaprawę klejową nakłada się na wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą 
punktowo-krawędziową tzn. w postaci ciągłej pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty i około 
6-8 placków równomiernie rozłożonych na jej powierzchni. Przed nałożeniem zaprawy 
klejowej odpowiednie miejsca na powierzchni płyty należy wstępnie przeszpachlować tym 
samym materiałem. 
Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności na powierzchni przyklejonych płyt z wełny mineralnej 
można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy klejowej 
z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego. Siatka ta winna charakteryzować się 
odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, równym i trwałym splotem oraz odpornością na 
alkalia. 
Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy należy wyszpachlować wszystkie powierzchnie 
w otworach okiennych, a w ich narożach wtopić pod kątem 45st siatkę z włókna szklanego. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć od nałożenia na wełnę mineralną warstwy 
zaprawy klejowej za pomocą zębatej pacy. Następnie odcina się potrzebnej długości pas 
siatki i wciska się go w kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą dokładnie zatapia. 
Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z 
zakładem min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm. Minimalna grubość warstwy zbrojonej 
powinna wynosić 5 mm. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej 
pacą metalową do otrzymaniu równej, gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności 
warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych 
na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych należy. przed przyklejeniem 
tkaniny, wkleić aluminiowe listwy narożne. Cokoły budynków powinny być wykończone przez 
zastosowanie cokołowych listew (aluminiowe lub z PCV). Dokładne wykonanie warstwy 
zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno ze względów konstrukcyjnych jak i estetycznych. 
Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności to należy je zeszlifować, ponieważ 
mogą one być widoczne również na wyprawie tynkarskiej, gdyż ma ona grubość tylko 2 + 3 
mm. normalnych" warunkach pogodowy po 1-2 dniach można przystąpić do nakładania 
podkładu tynkarskiego (zaprawę zbrojącą jednokrotnie malujemy wałkiem). Tynk należy 
układać przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej lub mechanicznie. 
przy wykonywaniu wypraw tynkarskich należy przestrzegać instrukcji podanych przez 
producenta. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć 
okres wysychania zapraw i mas tynkarskich. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych i 
nierówności zaleca się wykonywanie powierzchni stanowiącej odrębną całość 
architektoniczną w jednym cyklu roboczym. 
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Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki 
atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od + 5°C 
do +25°C. Podczas wykonywania tynków należy dodatkowo pamiętać, aby chronić 
tynkowaną elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 
 
Kontrola jakości robótKontrola jakości robótKontrola jakości robótKontrola jakości robót    
    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji .Ogólne wymagania 
Sprawdzanie  podlega m.in: 
. zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. techniczne". Kontrola winna 
odbywać się z uwzględnieniem wymagań n. materiały. 
Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. . 
wygląd zewnętrzny wykonania izolacji 
Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury,, pęknięcia, brak pionowości 
odchylenia płaszczyzny, brak wypełnienie przestrzeni materiałem izolacyjnym, szczeliny w 
izolacjach, 
nieprawidłowość stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawą 
klejową itp. 
 
Obmiar robótObmiar robótObmiar robótObmiar robót    
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne "!'Wymagania techniczne o. 
Jednostką obmiarowi jest komplet wykonanych oraz: 1 m2 ,1mb 
 
Odbiór robótOdbiór robótOdbiór robótOdbiór robót    
Odbiór robót obejmuje: 
1.odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: powłoki malarskie, złącza ulegające 
zakryciu itp. itp. 
2.odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 
3.odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
ormowych oraz 
Sprawdza się prze porównanie wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne  
 
Podstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatności    
    
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania 
techniczne. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3 
 
Przepisy związanePrzepisy związanePrzepisy związanePrzepisy związane    
    
PN-B-23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej 
PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania ". 
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PN-B-02025:2001 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego ". 
PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
budynkach" lub 1341,ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2002 r. 
PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne ". 
PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 "Akustyka. Określenie sztywności 
dynamicznej. Materiały stosowane w pływających podłogach 
w budynkach mieszkalnych ". 
PN-EN 12086:2001 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości 
przy przenikaniu pary wodnej ". 
EN ISO 10077-1:2000 "Wersja polska. Właściwości cieplne okien 1 drzwi 1 żaluzji -obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona ". 
Instrukcja ITB nr 321 "Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
budownictwie ". 
Instrukcja ITB 334/2002 "bezspoinowy system ocieplenia ścian budynku" 
"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków 
technicznych 1 jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie "-, Dz.U nr 109/2004,poz.690 
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ST  ST  ST  ST  IIIIIIII.0.0.0.04444    ––––    IZOLACJE TERMICZNE IZOLACJE TERMICZNE IZOLACJE TERMICZNE IZOLACJE TERMICZNE     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (CPV (CPV (CPV (CPV 45321000453210004532100045321000----3333))))    
    
1111WstępWstępWstępWstęp    

    
1.11.11.11.1Przedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacji    
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac w zakresie izolacji termicznych   
 
1.21.21.21.2. Zakres stosowania specyfikacji. Zakres stosowania specyfikacji. Zakres stosowania specyfikacji. Zakres stosowania specyfikacji    
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.31.31.31.3    Zakres robót objętych specyfikacjąZakres robót objętych specyfikacjąZakres robót objętych specyfikacjąZakres robót objętych specyfikacją    
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu 
następujących prac; 
 

      -  Izolacji ścian w systemie BSO  
      - izolacji stropodachu  
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 
 
MateriałyMateriałyMateriałyMateriały    
- wełna mineralna Rockwool –Superrock o grubościach  - 15  cm do izolacji ścian  
- styropian EPS P200  gr 12 cm do ocieplenia ścian piwnic  
- styropian EPS 80 gr 5-15 cm do ocieplenia ścian w systemie BSO 
- granulat z wełny mineralnej do ocieplania stropodachów  
 

Sprzęt Sprzęt Sprzęt Sprzęt     
    Stosować sprzęt zalecany przez producenta 

    
TransporTransporTransporTransportttt    

Wg części ogólnej specyfikacji  
    

Wykonanie robótWykonanie robótWykonanie robótWykonanie robót    
Wszystkie prace związane z izolacją wykonywać zgodnie z instrukcją dostawcy   
                Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta poszczególnych wyrobów, co do 
sposobu wykonania , używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych  
 
 
            5555.   Kontrola jakości robót.   Kontrola jakości robót.   Kontrola jakości robót.   Kontrola jakości robót    
Kontrola jakości wykonania robót winna być przeprowadzona zgodnie z wymogami 
zamieszczonymi w "Ogólnych Warunkach Technicznych", warunkami określonymi w 
obowiązujących 
normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych systemów. 
 
            6666. Obmiar robót. Obmiar robót. Obmiar robót. Obmiar robót    
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ". 
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        7.Odbiór robót7.Odbiór robót7.Odbiór robót7.Odbiór robót    
Odbiór robót obejmuje: 
1. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:. 
2. odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne" 
 
    8888.Podstawa płatności.Podstawa płatności.Podstawa płatności.Podstawa płatności    
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania 
techniczne ". 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z 
oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac  
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ST  ST  ST  ST  IIIIIIII.0.0.0.04444    ––––        IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (CPV (CPV (CPV (CPV 45320000453200004532000045320000----6666))))    

1111 WstępWstępWstępWstęp    
1.11.11.11.1    Przedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacjiPrzedmiot specyfikacji    

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych  
 
                        1.21.21.21.2. Zakres stosowania specyfikacji. Zakres stosowania specyfikacji. Zakres stosowania specyfikacji. Zakres stosowania specyfikacji    
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
                        1.31.31.31.3    Zakres robót objętych specyfikacjąZakres robót objętych specyfikacjąZakres robót objętych specyfikacjąZakres robót objętych specyfikacją    
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu 
następujących prac; 
 

1Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  ścian piwnic  
2Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 
    
                    1.41.41.41.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące robót    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi , technologią wykonania narzuconą 
przez producenta materiałów i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne  
 
1111....2222    Materiały Materiały Materiały Materiały     
1.2.1  Aquafin 1.2.1  Aquafin 1.2.1  Aquafin 1.2.1  Aquafin ––––    2K 2K 2K 2K firmy Schomburg - Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniającaElastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniającaElastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniającaElastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca    

Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca składająca się z suchej zaprawy na bazie  

cementu AQUAFIN-1K (składnik A) oraz dyspersji polimerowej UNIFLEX-B (składnik B). 

Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne (szczelność sprawdzona 
przy ciśnieniu 80 m słupa wody). 

Idealna do uszczelniania budowli inżynieryjnych, wysokościowych i podziemnych, 
fundamentów, murów piwnicznych, szybów, kanałów, basenów, zbiorników na wodę, silosów 
itp. 

Stosowana do ochrony powierzchni betonowych (zbiorniki, przepompownie itp.) w 
oczyszczalniach ścieków oraz w środowiskach agresywnych i w budownictwie 
komunikacyjnym. 

Doskonale sprawdza się jako uszczelnienie (także podpłytkowe) tarasów, balkonów oraz 
pomieszczeń wilgotnych i mokrych. 

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na nowych i starych podłożach. 

Związana powłoka jest skuteczna także przy ciśnieniu ujemnym oraz dostatecznie elastyczna 
by zmostkować rysy do 0,8 mm. 

Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną. 

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-3187/2004 

Aprobata techniczna IBDiM AT/2002-04-1406 
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1.1.1.1.2.2  Combiflex 2.2  Combiflex 2.2  Combiflex 2.2  Combiflex ––––C2C2C2C2 - izolacja pionowa  ścian od zewnątrz 

Dwuskładnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, bitumiczna masa 
uszczelniająca.Ekologiczna, szybkowiążąca, o natychmiastowej odporności na deszcz, 
nakładana pacą. 

Do wykonywania bezszwowych i elastycznych uszczelnień przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych konstrukcji betonowych i murowych. Może być aplikowana na wilgotne 
podłoża Nie wymaga gruntowania. 

Aprobata techniczna  

ITB Nr AT-15-2159/96 

1.42,3  taśma uszczelniająca ASO DICHTBAND 2000 szer. 122,3  taśma uszczelniająca ASO DICHTBAND 2000 szer. 122,3  taśma uszczelniająca ASO DICHTBAND 2000 szer. 122,3  taśma uszczelniająca ASO DICHTBAND 2000 szer. 12 cm na styku ścian z posadzką 

Taśma o wysokiej elastyczności, odporna na agresywne media, paroprzepuszczalna. 

Stosowana w pomieszczeniach wilgotnych do uszczelnień dylatacji oraz narożników w 
połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN-2K, SANIFLEX. 

Nie utrudnia odparowania pary wodnej z materiału uszczelniającego. 

       Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy doborze 
określonych  typów wyrobów wzajemnie ze sobą powiązanych (np. elementy wykończenia, 
elementy montażowe) 
należy zagwarantować ich wzajemne dopasowanie - kompatybilność. 
3  Warunki dostawy    
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 
techniczne". 
Wykonawca powinien: 
-dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości całej zamówionej ilości 
materiałów  
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu robót, 
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz 
specjalnych,wykonanych przez producenta, 
 - zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo wysyłanej ilości materiałów 
wchodzących w skład systemu. Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić co 
najmniej następujące napisy: 
. Nazwę i adres producenta (dostawcy) 
. Liczbę wyrobów w opakowaniu 
. Oznaczenie wyrobów w opakowaniu 
. Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych 
. Numer normy przedmiotowej 
. Rodzaj wyrobu i jego typ 
4  Transport i składowanie     
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 
techniczne". Materiały przechowywać zgodnie ze specyfikacją producenta 
5Kontrola jakości    
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 
"Ogólne wymagania techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i 
zaleceniami producenta. 
1.1.1.1.6666        SprzętSprzętSprzętSprzęt    
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn 
'" i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację 
Nadzoru Inwestycyjnego. 
przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 
wykonywać ręcznie. 
 
TransportTransportTransportTransport    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
    
Wykonanie robótWykonanie robótWykonanie robótWykonanie robót    
Wszystkie prace związane z izolacją piwnic wykonywać zgodnie z instrukcją Shomburg 
(przedstawiciel - tel 0601 44 88 18)        
                Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta poszczególnych wyrobów, co do 
sposobu wykonania , używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych  
 

7777.Kontrola jakości robót.Kontrola jakości robót.Kontrola jakości robót.Kontrola jakości robót    
Kontrola jakości wykonania robót winna być przeprowadzona zgodnie z wymogami 
zamieszczonymi w "Ogólnych Warunkach Technicznych", warunkami określonymi w 
obowiązujących 
normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych systemów. 
 
                        8888. Obmiar robót. Obmiar robót. Obmiar robót. Obmiar robót    
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ". 
Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac montażowych. 
 

9999.Odbiór robót.Odbiór robót.Odbiór robót.Odbiór robót    
Odbiór robót obejmuje: 
1. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: wykopy, fundamenty itp. 
2. odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 
3. odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne" 
 

10101010.Podstawa płatności.Podstawa płatności.Podstawa płatności.Podstawa płatności    
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania 
techniczne ". 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z 
oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3 
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                        11111111. Przepisy związane. Przepisy związane. Przepisy związane. Przepisy związane    
PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie wad widocznych - 
Część 2: 
PN-EN 1849-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie grubości i gramatury - 
Część 2 : 
 (gwoździem) 
PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie wytrzymałości na 
rozdzieranie- 
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej 
dachów - Określanie stabilności wymiarów 
PN-EN 1931 :2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i .wyznaczanie wodoszczelności 
 PN-ISO 9863: 1994 Geotekstylia. Wyznaczenia grubości przy określonych naciskach 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-80/C-04238 Guma. Oznaczenie twardości wg metody Shoer'a 
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ST II. 05ST II. 05ST II. 05ST II. 05    ––––        INSTALOWANIE  DRZWI  I OKIENINSTALOWANIE  DRZWI  I OKIENINSTALOWANIE  DRZWI  I OKIENINSTALOWANIE  DRZWI  I OKIEN    
                                                                        I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  45421100454211004542110045421100----5555))))    
Dotyczy: 
- montażu nowych okien i podobnych elementów, 
    
1. WSTĘP 1. WSTĘP 1. WSTĘP 1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicz1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicz1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicz1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych nych nych nych  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w budynku, polegające na wymianie istniejącej stolarki okiennej 
na okna z PCV.  
    
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy obowiązujące na równi z 
pozostałymi dokumentami przetargowymi.  
    
1.31.31.31.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi    
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu nowej stolarki okiennej PCV:  
 Demonta ż wewnętrznych parapetów, zdjęcie skrzydeł okiennych, demontaż ościeżnic, 
demontaż roletek z materiału, demontaż parapetów zewnętrznych  
 Przygotowanie otworu do monta żu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu,  
 Za łożenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, 
obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze,  
 Dokona ć dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy,  
 Uszczelnienie osadzenia o ścieżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem,  
 Wyrównanie spadków pod parapety wewn ętrzne z zaprawy cementowej,  
 Wykonanie tynków uzupe łniające kat. III z zaprawy cem-wap. na ościeżach i ścianie,  
 Szpachlowanie naprawionych miejsc,   
 Monta ż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych  
 Wykona ć roboty wykończeniowe,  
 Wywie źć i zutylizować materiały z rozbiórki,  
    
1.4. Określenia podstawowe 1.4. Określenia podstawowe 1.4. Określenia podstawowe 1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.  
    
1.4.1. Roboty budowlane przy instalowani1.4.1. Roboty budowlane przy instalowani1.4.1. Roboty budowlane przy instalowani1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien. u okien. u okien. u okien.  
Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych okien pcv, z 
przygotowaniem otworów, montażem nowej stolarki PCV, wykończeniem oraz innymi 
pracami dodatkowymi związanymi z wymianą okien.  
    
1.5. Ogólne wymagania dotyczące R1.5. Ogólne wymagania dotyczące R1.5. Ogólne wymagania dotyczące R1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót obót obót obót  
Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji 
producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności 
z udostępnioną dokumentacją, poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.  
    
2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV. 2.1. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV. 2.1. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV. 2.1. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV.  
Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i 
publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące 
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma 
PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać 
warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed 
hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.  
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Szczegółowe wymagania:Szczegółowe wymagania:Szczegółowe wymagania:Szczegółowe wymagania:    
Współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy 1.1 
W/m2K. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4.  
Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą.  
Okna o klasie antywłamaniowej WK2 szklone szkłem bezpiecznym klasy P4. 
Inne wymagania: Inne wymagania: Inne wymagania: Inne wymagania:  
Odporność na obciążenie wiatrem – min. Klasa 3 min. Klasa 3 min. Klasa 3 min. Klasa 3  
Ciśnienie próbne Odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy ––––    min. klasa C min. klasa C min. klasa C min. klasa C  
Wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - min. E750 min. E750 min. E750 min. E750  
Właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione)- min. min. min. min. 31313131    dBdBdBdB    
Przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – min 1.7 W/m2K min 1.7 W/m2K min 1.7 W/m2K min 1.7 W/m2K  
Przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – min. Klasa 4 min. Klasa 4 min. Klasa 4 min. Klasa 4  
    
2.2. Zastosowane materiały. 2.2. Zastosowane materiały. 2.2. Zastosowane materiały. 2.2. Zastosowane materiały.  
 Zaprawa cementowa  -wapienna,  
 Pianka monta żowa,  
 Gips budowlany szpachlowy   
 Silikon,   
 Elementy do monta żu okien,  
 Kotwy, ko łki rozporowe,  
 Parapety wewn ętrzne z PCV lub MDF  
 Zaprawa klejowa   
 Farba emulsyjna   
 Folia polietylenowa budowlana os łonowa  
 Tektura falista   
 Parapety zewn ętrzne  
 Okno z PCV   
2.3.1 Okna 2.3.1 Okna 2.3.1 Okna 2.3.1 Okna ----    zestawienie zestawienie zestawienie zestawienie  
Bez względu na podane wymiary w załączonej tabeli wykonawca przed złożeniem oferty 
powinien dokonać dokładnych pomiarów wszystkich okien.  
    
2.3.2. Okna z PVC 2.3.2. Okna z PVC 2.3.2. Okna z PVC 2.3.2. Okna z PVC ––––    wymagania. wymagania. wymagania. wymagania.  
Montaż nowych okien dwu i trzyskrzydłowych PVC, kolor biały (dwa skrzydła otwierane, 
jedno skrzydło otwieralno-uchylne), - wymiar otworu sprawdzić na budowie.  
    
2.3.3 Parapety. 2.3.3 Parapety. 2.3.3 Parapety. 2.3.3 Parapety.  
  Parapety wewnętrzne Parapety wewnętrzne Parapety wewnętrzne Parapety wewnętrzne  
Parapety z PVC lub płyty MDF  
  Parapety zewnętrzne Parapety zewnętrzne Parapety zewnętrzne Parapety zewnętrzne  
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej 
    
3. SPRZĘT 3. SPRZĘT 3. SPRZĘT 3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do osadzenia okien 3.1. Sprzęt do osadzenia okien 3.1. Sprzęt do osadzenia okien 3.1. Sprzęt do osadzenia okien  
Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. 
    
4. TRANSPORT 4. TRANSPORT 4. TRANSPORT 4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Określa je norma PN-B-05000: 1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".  
    
4.2. Transport i rozładunek4.2. Transport i rozładunek4.2. Transport i rozładunek4.2. Transport i rozładunek     
Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i 
ochrony przed uszkodzeniami  
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4.3. Składowanie 4.3. Składowanie 4.3. Składowanie 4.3. Składowanie  
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu 
pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą 
chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego 
wykończenia. Nie wolno składować okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w 
miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.  
    
5. WYKONANIE ROBÓT 5. WYKONANIE ROBÓT 5. WYKONANIE ROBÓT 5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Warunki przystąpienia do robót 5.1 Warunki przystąpienia do robót 5.1 Warunki przystąpienia do robót 5.1 Warunki przystąpienia do robót  
Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia 
powinny być suche i przewietrzone.  
    
5.3. Instalacja i montaż o5.3. Instalacja i montaż o5.3. Instalacja i montaż o5.3. Instalacja i montaż okien. kien. kien. kien.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien 
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań.  
    
5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowla5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowla5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowla5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych.nych.nych.nych.    
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby 
stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek 
nieostrożnego transportu materiałów.  
    
5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otwo5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otwo5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otwo5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej rowej rowej rowej  
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu 
przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:  
 Naro ża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo zgrzane i wykazują proste kąty,  
 Uszczelki s ą prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone farbą),  
 Listwy mocuj ące są prawidłowo przykręcone,  
 Szyby, a szczególnie szyby zespolone nie s ą uszkodzone,  
 Okucia s ą prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.  
Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. 
Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia 
przygotowania elementów ściennych. Ośnieża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w 
pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było 
dokładnie oprzeć na nich okna. W tym celu w budynkach z już istniejącymi węgarkami należy 
je ewentualnie poprawić.  
    
5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC 5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC 5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC 5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC  
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, 
zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą 
wbudowywane w ścianach zewnętrznych murowanych. Stosowane do montażu i 
uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny.  
    
5.3.4. M5.3.4. M5.3.4. M5.3.4. Mocowanie parapetów zewnętrznych ocowanie parapetów zewnętrznych ocowanie parapetów zewnętrznych ocowanie parapetów zewnętrznych  
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej o gr. 0,60 mm należy obsadzić ze spadkiem na 
zewnątrz okna.  
Krawędzie parapetu muszą być zakończone zakończeniami PCV montowane na klej 
montażowy metal – PCV. Nie dopuszczalne jest mocowanie zakończeń parapetów na silikon. 
Występowanie krawędzi ostrych jest niedopuszczalne.  
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5.3.5. Montaż parapetów wewnętrznych5.3.5. Montaż parapetów wewnętrznych5.3.5. Montaż parapetów wewnętrznych5.3.5. Montaż parapetów wewnętrznych    
Przed montażem nowych parapetów wewnętrznych należy całkowicie usunąć isteniejące 
parapety wraz ze stolarką. Należy również dokładnie oczyścić i wrównać podłoże.  
Parapet wewnętrzny powinien mieć możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego przy 
końcach parapetu należy zostawić po około 5 mm luzu przerwy dylatacyjnej. Osadzany jest 
poziomo na pasie podokiennym (murze) od wewnętrznej strony okna. Powierzchnia muru 
powinna być równa, gładka i sucha.  
Parapet wewnętrzny przyklejamy na całej powierzchni muru za pomocą kleju montażowego. 
Klej nakładamy grzebieniem dołączonym do opakowania. Parapet powinien być wsunięty 
pod ościeżnicę okna na głębokość minimum 15-20 mm i ściśle do niego przylegać. Styk 
parapetu i ościeżnicy uszczelniamy masą uszczelniającą(silikon). Parapet nie powinien 
wystawać poza mur więcej niż 100 mm. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych 
robót budowlanych niezwłocznie usuwamy z niego folię zabezpieczającą.  
Montaż parapetów wewnętrznych może zostać wykonany wyłącznie przez firmę montażową 
dysponującą specjalistycznym wyposażeniem i siłą roboczą posiadającą odpowiednie 
kwalifikację, np. przez montażystów stolarki okiennej.  
    
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT    
6.1 Badania w czasie wykonywania robót 6.1 Badania w czasie wykonywania robót 6.1 Badania w czasie wykonywania robót 6.1 Badania w czasie wykonywania robót  
Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej 
Specyfikacji.  
Oceniać należy w szczególności:  
 Jako ść materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, 
jakość wykonania otworów,  
 Prawid łowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy),  
 Za chowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 
2mm / 1 mb ościeżnicy, lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę,  
 Prawid łowość osadzenia podokienników (parapetów)  
 Prawid łowość szklenia,  
 Estetyk ę wykonania.  
 
6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC 6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC 6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC 6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC  
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń 
z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm 
na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu 
wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny 
przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła 
okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w 
dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 
2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się 
za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie 
obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia 
parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów 
powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a 
także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.  
    
7. OBMIAR ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT  
7.17.17.17.1. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa    
Jednostką obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy) 
Pomocniczymi jednostkami są:  
Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt.  
Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący)  
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8. ODBIÓR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT  
8.18.18.18.1. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe    
Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:  
Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór 
osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem 
ościeży.  
    
8.2 Udzielone gwarancje 8.2 Udzielone gwarancje 8.2 Udzielone gwarancje 8.2 Udzielone gwarancje  
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace montażowe okien, drzwi balkonowych i 
parapetów  
na okres 2 lat.  
Wykonawca pośrednio(sprzedawca) lub bezpośrednio(producent) udziela gwrancji na okna 
na okres nie krótszy niż 3 lata.  
    
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z warunkami umowy.  
    
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 10.PRZEPISY ZWIĄZANE 10.PRZEPISY ZWIĄZANE 10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: 
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności.  
PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja  
PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne  
PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda 
badania  
PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja  
PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja  
PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja  
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania  
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania  
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  
PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. 
Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie  
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja Zgodności 
CE i certyfikaty.  
    
10.1 Inne wymagane dokumen10.1 Inne wymagane dokumen10.1 Inne wymagane dokumen10.1 Inne wymagane dokumentytytyty    
Producent obowiązany jest do przestawienia Badań Typu (ITT) na 
produkowane(sprzedawane) i montowane okna i okna balkonowe  
Producent obowiązany jest do przedstawienia opinii Instytutu Higieny na 
produkowane(sprzedawane) i montowane okna, drzwi balkonowe i parapety wewnętrzne.  
Wymagana jest też pisemna gwarancja na sprzedawane i montowane okna    
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ST IST IST IST IIIIIIIII. . . . BRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCH    
    
ST IIIST IIIST IIIST III. 01    Kod CPV  . 01    Kod CPV  . 01    Kod CPV  . 01    Kod CPV  45331100453311004533110045331100----7777        Wymiana instalacji centralnego ogrzewaniaWymiana instalacji centralnego ogrzewaniaWymiana instalacji centralnego ogrzewaniaWymiana instalacji centralnego ogrzewania                                                                                    
    
ST III. 01ST III. 01ST III. 01ST III. 01    ––––        Wymiana instalacji centralnego ogrzewaniaWymiana instalacji centralnego ogrzewaniaWymiana instalacji centralnego ogrzewaniaWymiana instalacji centralnego ogrzewania                            (CPV  (CPV  (CPV  (CPV  45331100453311004533110045331100----7777        ))))    
1.11.11.11.1. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp    
1.1.1. Przedmiot specyfikacji1.1.1. Przedmiot specyfikacji1.1.1. Przedmiot specyfikacji1.1.1. Przedmiot specyfikacji    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku i modernizacją instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku Policyjnej Izby Dziecka w Katowicach przy ul. 
Tysiąclecia 88d. 

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji    
Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 

 
1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją    
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku  
• Podłączenie instalacji centralnego ogrzewania do istniejącej  wymiennikowni ciepła 

zlokalizowanej w piwnicy budynku. 
 
1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania 
techniczne Ν 

 
1.21.21.21.2. Materiały. Materiały. Materiały. Materiały    

Projektowaną instalację centralnego ogrzewania wykonać z materiałów określonych w 
dalszej części niniejszej specyfikacji. 

    
1.2.1.  Warunki dostawy1.2.1.  Warunki dostawy1.2.1.  Warunki dostawy1.2.1.  Warunki dostawy    
Poszczególne elementy powinny spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej. 

    
1.2.2. Transport i składowanie1.2.2. Transport i składowanie1.2.2. Transport i składowanie1.2.2. Transport i składowanie    
Warunki transportu poszczególnych elementów centralnego ogrzewania określone są 
przez producentów. Magazynowane urządzeń powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i kradzieżą. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych, w tym promieni słonecznych, 
temperaturą nie wyższą niż 40 o C. Dłuższe składowanie powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Rury powinny 
być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.  
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp ) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. 
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1.2.3. Kontrola jakości1.2.3. Kontrola jakości1.2.3. Kontrola jakości1.2.3. Kontrola jakości    
Kontrola jakości dostarczanych materiałów polega na ocenie zgodności dostawy z 
parametrami technicznymi materiałów określonymi w odpowiednich atestach, 
świadectwach dopuszczenia oraz dokumentacji projektowej. 

 
1.31.31.31.3. Sprzęt. Sprzęt. Sprzęt. Sprzęt    
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 
akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 

 
1.41.41.41.4. Transport. Transport. Transport. Transport    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną, na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
 

1.51.51.51.5. Wykonanie robót. Wykonanie robót. Wykonanie robót. Wykonanie robót    
1.5.1. Zasady ogólne1.5.1. Zasady ogólne1.5.1. Zasady ogólne1.5.1. Zasady ogólne    
Dla budynku źródłem ciepła jest istniejąca wymiennikownia ciepła zlokalizowana w 
pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Zyski ciepła zostały obliczone zgodnie z 
polskimi normami obliczeniowymi (wartości przyjęto wg danych projektanta projektu 
budowlano – architektonicznego). 

 
1.5.2. Sieć hydrauliczna1.5.2. Sieć hydrauliczna1.5.2. Sieć hydrauliczna1.5.2. Sieć hydrauliczna    
1.5.2.1. Rurociągi rozprowadzające. 
Rurociągi prowadzone w piwnicy wykonać z rur stalowych Mapress firmy Geberit 
ocynkowanych zewnętrznie  przy użyciu kształtek zaciskowych systemowych.   Rurociągi 
te należy zaizolować otulina izolacyjną Thermaflex FR. Otuliny mają spełniać warunki 
p.poż. - nie rozprzestrzeniać ognia. Piony prowadzić po ścianach budynku. 

Lokalizacje pionów oraz trasy przewodów pokazano na rzutach i rozwinięciach instalacji.  

Trasy należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej, w celu ułatwienia 
późniejszej lokalizacji. 

1.5.2.2. Rozmieszczenie grzejników 
Rozmieszczenie grzejników podano na rzutach. Instalację do poszczególnych grzejników 
wykonać z rur stalowych Mapress firmy Geberit ocynkowanych zewnętrznie łączonych 
przy użyciu kształtek zaciskowych systemowych. W najwyższych punktach zamontować 
zawory odpowietrzające. Przewody zasilające grzejniki prowadzić natynkowo.  
 

1.5.2.3. Grzejniki 
Dla instalacji centralnego ogrzewania zastosowano grzejniki stalowe płaszczyznowe typ 
Integra firmy Radson. Grzejniki są zintegrowane z wkładką zaworową. Na podłączeniu 
grzejników zastosować zawory RLV-KS prosty firmy Danfoss. Grzejniki montować min. 
10cm ponad powierzchnią posadzki oraz w odległości ok. 7cm od powierzchni ściany na 
wieszakach wg zaleceń producenta. Dobór grzejników uwzględnia 10-15% powierzchni 
ogrzewalnej z tytułu sterowania zaworami termostatycznymi oraz schłodzenia wody w 
przewodach. 
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1.5.2.4. Armatura odcinająca i regulacyjna 
Na instalacji rozdzielającej c.o. zainstalować zawory regulacyjne podpionowe. Wszystkie 
grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne.  
Wyniki obliczeń regulacji hydraulicznej (nastawy, średnice, obciążenia cieplne, spadki 
ciśnień ) dla instalacji na rysunkach rozwinięć i rzutach. 

1.61.61.61.6. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości robót    
1.6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne i antykondensacyjne 
Izolacja cieplna  winna być wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta 
materiałów izolacyjnych  firmy Termaflex FR odpowiednio dla rurociągów prowadzonych 
wewnątrz pomieszczeń,  

Elementy instalacji wymagające zabezpieczenia antykorozyjnego np.  konstrukcje 
wsporcze  należy  wykonać  zgodnie  z  Instrukcja  KOR np. poprzez malowanie emalia  
kreudorową -  farbą  podkładową (1 warstwa) oraz dwukrotnie farbą antykorozyjną 
grubość  powłoki  malarskiej  180 mikronów. 

    
1.6.2. Próby ciśnieniowe 
1.6.2.1.Próba  hydrauliczna instalacji  
Próbę hydrauliczną - wodną instalacji cieplnej należy przeprowadzić w następujący 
sposób: 
Napełnianie powinno odbywać się od dołu instalacji przez powrót. 
Podwyższenia ciśnienia w instalacji (lub jej części) do ciśnienia próbnego należy dokonać 
pompką hydrauliczną wyposażoną w zawory odcinające i manometr. 
Ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie instalacji manometrem 
tarczowym cechowanym o dużej tarczy z podziałką co 0,01 MPa. 
Podczas próby prędkość wzrostu ciśnienia od ciśnienia roboczego do próbnego nie 
powinna przekraczać 0,01 MPa na minutę. 
Ciśnienie próbne dla instalacji  wynosi: ciśnienie robocze instalacji + 0,02 MPa. 
 Najpierw sprawdzamy instalację pod ciśnieniem statycznym słupa wody. 
Niedopuszczalne są przecieki instalacji. 
W czasie przeprowadzania próby należy starać się o utrzymanie stałej temperatury wody, 
gdyż jej zmiany ze względu na rozszerzalność cieplną PB mogą zafałszować wyniki. 
Należy wykonać trzy testy o różnym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz, a 
wartość spadku ciśnienia w próbie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosić nie więcej 
niż 0,02 MPa. Pomiędzy każdą próbą instalacja powinna znajdować się w stanie 
bezciśnieniowym. 
Próba powinna być prowadzona przy odłączonych: źródle ciepła, odbiornikach oraz 
naczyniu wzbiorczym.Prawidłowość regulacji należy ocenić na podstawie temperatury 
powrotu. W trakcie tej próby sprawdzamy, czy nie wystąpiły przecieki, oceniamy 
poprawność działania instalacji i prawidłowe działanie urządzeń. 
Po zakończeniu próby sprawdza się czy nie powstały uszkodzenia, odkształcenia trwałe 
lub inne defekty dyskwalifikujące instalację. 
Zaleca się aby instalacja po próbach była obserwowana przez trzy doby. 
Próba hydrauliczna - wodna może być wykonana po przepłukaniu instalacji i ustaleniu jej 
czystości. Próbę należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, kanałów, przed 
zabetonowaniem rur układanych podpodłogowo, przed zamurowaniem przejść przez 
ściany. 
 

- Całość robót wykonać zgodnie z  niniejszym  projektem  oraz obowiązującymi  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru końcowego robót budowlano - 
montażowych” - ,, Instalacje sanitarne i przemysłowe”  i obowiązującymi przepisami BHP 
w zakresie robót budowlano-montażowych. 
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- Instalacja podlega rozruchowi. 
- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obsługi i DTR - urządzeń    
Próby podzielone są na trzy kategorie: 

a) Próby przeprowadzane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własną 
odpowiedzialność, z których musi dostarczyć protokół; 

b) Próby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.  
c) Próby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawcę, na polecenie 

organów Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli. 
Za każdym razem Wykonawca powinien zapewnić obecność Kierownika Budowy i jeśli 
istnieje taka potrzeba, obecność techników z odpowiednim wyposażeniem pomiarowym i 
regulacyjnym. 

    
1111....7777. Obmiar robót. Obmiar robót. Obmiar robót. Obmiar robót    
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne Ν. 
Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac dla poszczególnych elementów 
objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną.  
    

1.81.81.81.8. Odbiór robót. Odbiór robót. Odbiór robót. Odbiór robót    
                        Odbiór robót obejmuje : 

-  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu : wykopy, fundamenty itp 
-  odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
-  odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na 
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale 
Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania 
techniczne. 
 

1.91.91.91.9. Podstawa płatności. Podstawa płatności. Podstawa płatności. Podstawa płatności    
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania 
techniczne. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu 
prac podanego w punkcie 1.3  

 
1.101.101.101.10. Przepisy związane. Przepisy związane. Przepisy związane. Przepisy związane    
PN – 84/B-01400 Centralne ogrzewanie 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań  

          ` wodnych systemu otwartego 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  

Wymagania 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące  

jakości wody 
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 -  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

      PN-EN 442-2:1999 -  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
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ST III. 02    Kod CPV  ST III. 02    Kod CPV  ST III. 02    Kod CPV  ST III. 02    Kod CPV  45331000453310004533100045331000----09.32.30.09.32.30.09.32.30.09.32.30.00000000        Wymiana kompaktowego węzła Wymiana kompaktowego węzła Wymiana kompaktowego węzła Wymiana kompaktowego węzła 
cieplnegocieplnegocieplnegocieplnego    
 

1. Przedmiot specyfikacji1. Przedmiot specyfikacji1. Przedmiot specyfikacji1. Przedmiot specyfikacji    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót: 
· węzła cieplnego dla budynku Policyjnej Izby Dziecka w Katowicach, Tysiąclecie 88d 
2. Zakres stosowania specyfikacji2. Zakres stosowania specyfikacji2. Zakres stosowania specyfikacji2. Zakres stosowania specyfikacji    
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji w/w wymienionych robót. 
3. Zakres robót obj3. Zakres robót obj3. Zakres robót obj3. Zakres robót objęęęętych specyfikacjtych specyfikacjtych specyfikacjtych specyfikacjąąąą    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 
wykonawczym, t.j.: sporządzenie rysunków montażowych i warsztatowych elementów instalacji, w 
zakresie niezbędnym do montażu uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych 
do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających 
do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z 
pozostałymi branżami w trakcie realizacji dostarczenie i montaż urządzeń węzła - węzeł podłączeniowy, wymienniki, 
pompy, naczynia wzbiorcze, odmulacze, filtry, rozdzielacze, zawory, manometry, 
termometry, odwadniacze, odpowietrzacze, rurociągi z kompletnym 
osprzętem, mocowania, podwieszenia, wsporniki itp. dostarczenie wszystkich materiałów dodatkowych, jak materiał spawalniczy, 
śruby, uszczelki, dwuzłączki, przeciwkołnierze; wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych rurociągów wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji (regulację instalacji wykonać po 
dokładnym płukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzór Techniczny wpisem 
do Dziennika Budowy, że instalacja jest czysta) rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokołów wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy faktyczny 
przebieg wszystkich przewodów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, 
ich wymiary, średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej 
eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji. zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym instrukcje obsługi i konserwacji 
Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części projektowej. 
Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów 
przygotowawczych związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce 
budowy, przygotowaniami do prac montażowych, aby nie spowodować żadnych 
opóźnień w realizacji inwestycji. 
4. Okre4. Okre4. Okre4. Okreśśśślenia podstawowe.lenia podstawowe.lenia podstawowe.lenia podstawowe.    
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 
Pojęcia ogólne: 
• centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 
pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego; 
• czynnik grzejny – woda instalacyjna przenosząca ciepło; 
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• instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 
rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła 
w pomieszczeniu; 
• instalacja ciepła technologicznego – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 
rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczególnych zespołów  wentylacji i 
klimatyzacji; 
• źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego) – węzeł 
cieplny; (w instalacji węzła cieplnego) – miejska sieć cieplna 
• przyłącze ciepła – układ rurociągów z osprzętem łączących węzeł cieplny z miejską 
siecią cieplną 
• węzeł cieplny – układ urządzeń i przewodów, które łączą sieć cieplną z urządzeniami 
centralnego ogrzewania w budynku; 
• instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – szczelna instalacja centralnego 
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w której przestrzeń wodna 
nie ma połączenia z atmosferą i która spełnia wymagania 
PN-C-04607; 
• instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym – instalacja, w której pozioma sieć przewodów 
zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej grzejników 
zasilanych z tych pionów; 
• instalacja ogrzewania z rozdziałem górnym – instalacja, w której pozioma sieć przewodów 
zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są powyżej grzejników 
zasilanych z tych pionów; 
• urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur; 
• urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji; 
• izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty 
przesyłanego lub magazynowanego ciepła; 
• ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji; 
• ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 
instalacji podczas krążenia wody; 
• ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 
ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody; 
5. Materiały5. Materiały5. Materiały5. Materiały    
Zastosowane materiały i urządzenia do instalacji węzła cieplnego muszą spełniać 
wymagania przepisów prawnych i posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej 
specyfikacji są: 
4.1.Ruroci4.1.Ruroci4.1.Ruroci4.1.Rurociąąąągigigigi    
a) Woda 75/55C i - instalacja c.o. 
Rury stalowe instalacyjne ciśnienie próbne P=0,6MPa. 
b) Woda 128/63C - instalacja węzła cieplnego 
Rurociągi wody sieciowej z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem producenta 
i świadectwem odbioru jakościowego przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów 
Hutnictwa „ZETOM”; ciśnienie próbne P=2,0MPa. 
Rurociągi wody instalacyjnej c.c.w. z rur z polipropylenu w obrębie pomieszczenia węzła. 
5.1. Wymienniki ciepła5.1. Wymienniki ciepła5.1. Wymienniki ciepła5.1. Wymienniki ciepła    
Instalacja c.o: wymienniki ciepła płytowe B10THx40/1PB10THx40/1PB10THx40/1PB10THx40/1P----S.C.S.C.S.C.S.C.----SSSS    
5.2. Pompy obiegowe5.2. Pompy obiegowe5.2. Pompy obiegowe5.2. Pompy obiegowe    
Dla zapewnienia stałego przepływu wody w poszczególnych obiegach instalacyjnych 
zastosowano pompy opisane w projekcie wykonawczym. 
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5.3. Naczynia wzbiorcze5.3. Naczynia wzbiorcze5.3. Naczynia wzbiorcze5.3. Naczynia wzbiorcze    
Zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe REFLEX opisane w projekcie wykonawczym. 
5.4. Armatura i osprz5.4. Armatura i osprz5.4. Armatura i osprz5.4. Armatura i osprzęęęętttt    
Po stronie instalacji c.o. - zawory odcinające, kulowe, proste ze spustem produkcji 
krajowej dla wody o temperaturze do 100C na ciśnienie nominalne 1,0MPa. 
Po stronie instalacji c.o.. - odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników i zaworów 
kulowych Dn15 Odwodnienia instalacji – zawory kulowe ; 
W instalacji węzła cieplnego po stronie wody sieciowej - armatura dla wody o temperaturze 
do 122C na ciśnienie nominalne 1,6MPa (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze). 
Odmulacze siatkowe typu IOW 
Zawory bezpieczeństwa membranowe typu SYR 1915 i 2115 1915 i 2115 1915 i 2115 1915 i 2115 pnom=1,6MPa f-my 
Hans Saserath 
Wszystkie urządzenia , materiały i armatura powinny posiadać opinię 
COBRTI „Instal”. 
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne ––––    farby podstawowefarby podstawowefarby podstawowefarby podstawowe    Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie następuje 
w czasie pracy rurociągów. Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-III- 
950, kolor szary metaliczny winna być kładziona na dobrze oczyszczoną powierzchnię do I 
lub II stopnia czystości. 
Całość robót wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3. 
5.6. Izolacja termiczna5.6. Izolacja termiczna5.6. Izolacja termiczna5.6. Izolacja termiczna    
Izolacja termiczna rurociągów wg PN-B-02421:2000. otuliną termoizolacyjną MPiS . 
Grubości izolacji w zależności od średnicy Rurociągi c.o. , i c.w. – otuliną termoizolacyjną MPiS . 
Rurociągi wody sieciowej w węźle cieplnym i wymienniki otuliną Steinonorm 300 
MPiS . Izolacje wykonać zgodnie z technologią producenta. 
5.7. Zabezpieczenie p.po5.7. Zabezpieczenie p.po5.7. Zabezpieczenie p.po5.7. Zabezpieczenie p.pożżżż. przej. przej. przej. przejść ść ść ść rurocirurocirurocirurociąąąągówgówgówgów    
Rurociągi wody 90/65C przechodzące przez ściany z węzła cieplnego, należy prowadzić 
w przepustach spełniających kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej spełniające 
wymogi z zakresu ochrony p.poż. 
5.8. Automatyka w5.8. Automatyka w5.8. Automatyka w5.8. Automatyka węęęęzłazłazłazła    
W projekcie automatycznej regulacji przewidziano następujące elementy regulacji: 
Węzeł główny podłączeniowy: regulator różnicy ciśnienia i przepływu firmy Samson typ 47-1 Dn 20, Kvs= 6,3m3/h elektroniczny licznik ciepła z wodomierzem ultradźwiękowym Ultraflow firmy 
Kamstrup Dn 20, Qnom= 3,0 m3/h 
Węzeł centralnego ogrzewania c.o. zawór regulacyjny stałoprocentowy typ3222 , Dn 15, Kvs= 2,5 m3/h firmy SAMSON 
Węzeł centralnej ciepłej wody użytkowej: zawór regulacyjny typ3222 , Dn.15, Kvs= 4,0 m3/h firmy SAMSON 
Węzeł c.o. i c.w. elektroniczny regulator cyfrowy dla ciepłownictwa typ TROVIS 5475-2 
Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:    
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę powinny 
być uzgodnione przez inspektora nadzoru. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone 
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych 
potwierdzone przez autora projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą materiałów, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
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6. Sprz6. Sprz6. Sprz6. Sprzęęęętttt    
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien mieć ustalone parametry techniczne, 
odpowiadające ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
7. Transport7. Transport7. Transport7. Transportżżżż    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów i urządzeń. 
Przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
się i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Rury należy transportować w wiązkach i na platformach samochodów o odpowiedniej 
długości; 
Armatura powinna być przewożona w skrzyniach; 
Wymienniki, pompy itp. należy przewozić w fabrycznych opakowaniach krytymi środkami 
transportu. Zarówno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu trzeba 
zabezpieczyć, aby się nie przesuwały. Załadunek i rozładunek urządzeń powinien odbywać 
się ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. 
7. Składowanie materiałów7. Składowanie materiałów7. Składowanie materiałów7. Składowanie materiałów    
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku 
magazynowania przez krótki czas – w oddzielnych stosach. 
Dostarczoną na budowę armaturę, należy uprzednio sprawdzić czy nie wystąpiły widoczne 
uszkodzenia oraz sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
Wymienniki, pompy itp. należy magazynować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach 
i chronić je przed kontaktem ze środkami żrącymi. Powinno się je składować na 
paletach. Elementy zdjęte z palet należy ustawiać w pozycji pionowej. Wymienników, 
pomp nie wolno magazynować na otwartej przestrzeni nawet wtedy, gdy są zabezpieczone 
folią czy plandeką. 
8. Wykonanie robót8. Wykonanie robót8. Wykonanie robót8. Wykonanie robót    
8.1.Ogólne wymagania dotycz8.1.Ogólne wymagania dotycz8.1.Ogólne wymagania dotycz8.1.Ogólne wymagania dotycząąąące robót.ce robót.ce robót.ce robót.    
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i Prawem Budowlanym oraz: Dokumentacją projektową; Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. 
COBRTI Instal, Zeszyt 6 – maj 2003r. Polskimi Normami; Przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych; Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o projekt 
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez generalnego 
wykonawcę i jego podwykonawców. 
Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej 
staranności 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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8.2. Monta8.2. Monta8.2. Monta8.2. Montażżżż    rurocirurocirurocirurociąąąągówgówgówgów    
Rury przed ich bezpośrednim montażem należy wewnątrz i na stykach starannie 
oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Przewody spawane z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny 
na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być 
wzajemnie przesunięte na 1/5 obwodu. 
Kolana, łuki itp. kształtki przewodów w zakresie średnic do 50 mm, należy wykonywać 
jako gięte na zimno, dla średnic od 65 mm do 150 mm jako gięte na gorąco. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 5%o w 
kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. 
W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia 
wody, natomiast w najwyższych punktach – możliwość odpowietrzenia. 
Montaż rurociągów na wspornikach i uchwytach umożliwiających swobodny ruch 
osiowy rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi – wg KESC-77/61.1 
(BN-69/8864.03); punkty stałe wykonać– wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociągi 
powinny być podparte w odpowiednich odstępach w zależności od średnicy, 
gwarantujących zachowanie spadku między punktami podparcia. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych większych 
o dwie średnice od średnicy przewodu, długość tulei powinna być większa o 6 – 8 mm 
od grubości ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona 
materiałem elastycznym. W miejscach przejść przewodów przez stropy i ściany nie 
wolno wykonywać żadnych połączeń rur. 
Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny być zabezpieczone przed korozją i 
zaizolowane termicznie. 
8.3. Monta8.3. Monta8.3. Monta8.3. Montażżżż    urzurzurzurząąąądzedzedzedzeń ń ń ń instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji    
Urządzenia węzła, a w szczególności: makietę, wymienniki, pompy należy montować 
zgodnie z DTR w płaszczyznach równoległych do ścian, pionowo - w miejscach pokazanych 
w dokumentacji projektowej, w sposób nie powodujący naprężeń, z zachowaniem 
dostępu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji. 
8.4.8.4.8.4.8.4.    MontaMontaMontaMontażżżż    armatury.armatury.armatury.armatury.    
Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację; 
Przed montażem należy z armatury usunąć wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzić jej 
szczelność oraz sprawność; 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej 
przez oś przewodu; 
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma 
być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między armaturą a zwężką, nie 
może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury; 
8.5. Monta8.5. Monta8.5. Monta8.5. Montażżżż    osprzosprzosprzosprzęęęętu.tu.tu.tu.    
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiadać 
ważne cechy legalizacyjne. 
Podzielnia termometrów i manometrów powinna odpowiadać wymaganej dokładności 
odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru: 
Termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 
1o C. Manometry tarczowe średnice nie mniejszą niż 100mm. 
Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania; w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej 
światłem sztucznym; w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 
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Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach należy zamontować króćce do manometrów 
i tuleje do termometrów. 
Tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na 
głębokość niezbędną dla prawidłowego pomiaru temperatury. 
Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej. Na króćcu łączącym rurkę 
syfonową z przewodem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany 
dla kontroli kurek manometryczny. 
Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 
ciśnienie robocze. 
9. Kontrola jako9. Kontrola jako9. Kontrola jako9. Kontrola jakośśśści robótci robótci robótci robót    
Kontrola związana z wykonaniem omawianych instalacji powinna być przeprowadzana 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych” część II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń. 
Przeprowadzanie kontroli: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną – oględziny zewnętrzne wszystkich 
elementów wykonanej instalacji i porównanie wyników z dokumentacją techniczną 
oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi równorzędnymi dowodami; 
Sprawdzenie zgodności z normami i certyfikatami zastosowanych do montażu oraz 
zainstalowanych materiałów i urządzeń; 
Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i wykonania połączeń przewodów z urządzeniami 
i armaturą; 
Sprawdzenie poprawności wykonania przejść instalacji przez stropy i ściany; 
Sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury; 
Sprawdzenie poprawności wykonania zabezpieczenia przed korozją i założenia izolacji. 
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominięcia któregokolwiek z wymogów, 
należy dokonać poprawek i ponownie poddać kontroli. 
Przy ponownej kontroli należy jednocześnie sprawdzić, czy poprawa uprzednich błędów 
nie spowodowała naruszenia innych elementów instalacji. 
10. Obmiar robót10. Obmiar robót10. Obmiar robót10. Obmiar robót    
Powykonawczy obmiar robót wykonać w oparciu o dokumentację projektową i dokumentację 
powykonawczą. 
Jednostką obmiarową dla rurociągów jest metr bieżący – dla każdej średnicy. 
Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka. 
11. Odbiór robót11. Odbiór robót11. Odbiór robót11. Odbiór robót    
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” część II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odbiory międzyoperacyjne. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości 
wykonania robót poprzedzających. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu. 
Protokół powinien być podpisany przez kierownika robót instalacyjnych przy udziale 
majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora 
nadzoru. 
Odbiory częściowe 
W przypadku robót tzw. „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości urządzenia, należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na 
sprawdzeniu: zgodności z dokumentacją projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie wykonywania robót; wpisów do dziennika budowy; użycia właściwych materiałów; prawidłowości zamocowań; 
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szczelności urządzeń; innymi wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych, normach, DTR urządzeń. 
Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji 
z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z 
warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 
Odbiór końcowy 
Po dokonaniu odbiorów częściowych, zakończeniu prób przewidzianych dla różnych 
urządzeń, badania szczelności instalacji na zimno oraz badania szczelności i działania 
instalacji na gorąco, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : zgodność wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; zgodność wykonania z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 
Montażowych” część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót; dziennik budowy i książkę obmiarów; protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”; protokoły wykonanych prób i badań; świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym; instrukcje obsługi. 
12. Podstawa płatno12. Podstawa płatno12. Podstawa płatno12. Podstawa płatnośśśścicicici    
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. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania, badania oraz pomiary składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w kosztorysie 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, transportu i magazynowania; wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami; koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
13. Przepisy zwi13. Przepisy zwi13. Przepisy zwi13. Przepisy zwiąąąązanezanezanezane    
13.1. Ustawy13.1. Ustawy13.1. Ustawy13.1. Ustawy    
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 
415 z późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 3.04.1993 r. – o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z późniejszymi 
zmianami); 
13.2. Rozporz13.2. Rozporz13.2. Rozporz13.2. Rozporząąąądzeniadzeniadzeniadzenia    
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami); 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 387 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, 
świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów 
jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 00.72.845) 
13.3. Polskie Normy13.3. Polskie Normy13.3. Polskie Normy13.3. Polskie Normy    

 

 

 

 

 
 
13.13.13.13.4. Inne dokumenty4. Inne dokumenty4. Inne dokumenty4. Inne dokumenty    
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, 
Zeszyt 6 – maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń. 
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wydawnictwo COBTRI 
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