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I.Część  ogólna 

1.1. Nazwa  zamówienia 

Wykonanie lokalnej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym  przy ul. Czarnowskiej 11 
w Kielcach oraz instalacji centralnego ogrzewania w tym budynku.   
 
1.2.  Zakres  stosowania specyfikacji technicznej 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych  

Przedmiotem robót budowlano-instalacyjnych  jest wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku 
mieszkalnym .   
Zakres  robót  obejmuje wykonanie: 
- instalacji c.o. 
- instalacji gazowej 
- montaŜ kotła gazowego 
oraz robót towarzyszących i robót potrzebnych do wykonania zamówienia. 
 
1.4.  Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących oraz robót potrzebnych do wykonania 

zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest  do przeprowadzenia prób szczelności i badań  instalacji  zgodnie z 
aktualnymi normami. Próby instalacji  podlegają odbiorowi  przez inspektora nadzoru.  
Zakres robót potrzebnych do wykonania zamówienia  obejmuje roboty budowlane polegające na 
wydzieleniu z części piwnicy pomieszczenia  kotłowni. Roboty te obejmują: 
Roboty rozbiórkowe. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych, odbicie tynków 
wewnętrznych zwykłych wapienno – cementowych, demontaŜ okna,  załadowanie i wywóz gruzu z 
terenu budowy środkami transportu i składowanie gruzu w miejscach do tego wyznaczonych wraz z 
utylizacją. 
Roboty budowlane i montaŜowe.   Ścianki działowe z cegły gr.25 cm, podkłady betonowe na 
posadzce, betonowanie stopni, montaŜ drzwi stalowych i okna. 
 Roboty wykończeniowe. Tynki wewnętrzne, malowanie ścian, ułoŜenie posadzek z płytek na podłoŜu 
betonowym, ułoŜenie glazury. 
Roboty elektryczne. UłoŜenie przewodów, montaŜ puszek i  gniazd oraz rozdzielnic skrzynkowych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz z a zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 
1.5.  Informacje  o  terenie  budowy 

Przedmiotowa inwestycja, w której będą prowadzone  prace  instalacyjne  zlokalizowana jest              
w  II piętrowym budynku, w którym znajduje się  pięć lokali mieszkalnych. Z części piwnicy 
przylegającej do klatki schodowej  zostanie wydzielone ścianką z cegły  pomieszczenie kotłowni.  
 
1.6. Organizacja robót budowlanych 
 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:  poręcze, schody i pomosty, 
oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
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robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

Przekazanie placu budowy odbywa się po sporządzeniu i podpisaniu „Protokołu przekazania placu 
budowy” przez przedstawiciela MZB, Administratora budynku, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  

W protokóle przekazania placu budowy zostaje zapisany przez Inspektora Nadzoru lub 
przedstawiciela MZB, termin zakończenia robót. Administrator budynku wskaŜe Wykonawcy miejsce 
poboru wody i energii elektrycznej dla celów budowy. Wykonawca ponosi pełne koszty korzystania z 
wody i energii elektrycznej. 

Z chwilą przekazania placu budowy, Wykonawca otrzymuje przedmiar robót do wykonania, dziennik 
budowy i ksiąŜkę obmiarów. 
 
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie budowy, 
w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty 
w zakresie przełoŜenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić zamawiającego oraz właściciela o 
zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiającego. 
 
1.8.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania  robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób trzecich lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  środki ostroŜności i zabezpieczenia 
przed: 

a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    
        toksycznymi, 
b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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1.10.Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-
sanitarne z dostępem do wody i energii elektrycznej. 
  
1.11.Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciąŜenia sprzętu przy 
transporcie materiałów, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 
obciąŜonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 
 
1.12.Wspólny  Słownik  Zamówień – nazwy i kody 

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331110-0  Instalowanie kotłów 
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45321000-3  Prace  dotyczące  wykonania  izolacji  termicznej 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45430000-0  Pokrywanie podłóg 
45262522-6  Roboty murarskie  
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

 

1.13.Określenia podstawowe. 
 
Aprobata techniczna     -naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

Dziennik budowy         -dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych naleŜy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót 
budowlanych. Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie 
powierzonych im funkcji. 

Roboty budowlane        -naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

Teren budowy               -naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy, 

Urządzenia budowlane  -naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, 

Wyrób budowlany        -naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwale w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

Certyfikat zgodności      -naleŜy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są 
zgodne z zasadniczymi wymaganiami, 
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II. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  
związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem, warunkami  dostawy,  składowaniem  i  
kontrolą  jakości 
 
Źródła uzyskania materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców 
i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 
projektowej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniem Kontraktu. 
Pozyskiwanie materiałów  pochodzących z rozbiórki 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów  pochodzących z rozbiórki. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. Wszystkie 
materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy .  
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub zastosowane to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody zamawiającego. 
 
III. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn   do  wykonania  robót  budowlanych  
 
Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  
sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagroŜenia  dla  Ŝycia  lub  zdrowia  obsługujących. 
NaleŜy uŜywać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  
Przy wykonywaniu prac montaŜowych stosować narzędzia zalecane przez producentów materiałów  
i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. spawarki,  giętarki. Sprzęt i maszyny muszą 
być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
IV. Wymagania  dotyczące  środków  transportowych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie określonym w umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną i  drogą  wewnętrzną. 
W przedmiotowych robotach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. W czasie transportu 
materiał nie moŜe ulec uszkodzeniu. Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej 
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długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuŜsze niŜ 1,0m. 
Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta.  Środki transportu 
wjeŜdŜające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Wykonawca będzie usuwać 
na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
V. Wymagania  dotyczące właściwości wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
Współpraca zamawiającego i wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 
przez wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 
Budynek czynny 
Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca 
musi tak zorganizować prace by umoŜliwi ć prawidłowe uŜytkowanie budynku w czasie trwania 
budowy oraz po jej zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciąŜają wykonawcę i muszą być 
zawarte w wynagrodzeniu wynikającym z oferty. 
 
VI. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do kontrolowania robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  normach                      
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 Wykonawca moŜe dopuścić do uŜycia tylko materiały: dopuszczone do obrotu  i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z rozdziałem „Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 
budowlanych.” 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.3 Dokumenty budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
      datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
      datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji określającej zakres robót      /przedmiary/, 
      terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
      przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
      uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
      daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
      zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych     
       odbiorów robót, 
      wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
      dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
      dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z   
      podaniem, kto je przeprowadzał, 
      inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności materiałów, recepty  robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym.  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora nadzoru.    
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 
b)    protokoły przekazania terenu budowy, 
c)    umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)    protokoły odbioru robót, 
e)    protokoły z narad i ustaleń, 
f)    korespondencję na budowie. 

 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 
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego Ŝyczenie. 
 

VII. Wymagania  dotyczące  przedmiaru  i  obmiaru  robót 

Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
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Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 
Ogólne zasady przedmiaru robót 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie. Obmiar robót będzie określać  zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacją  projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi. Przedmiar  będzie 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi "Zasadami przedmiarowania" ujętymi w katalogach norm 
nakładów rzeczowych. Przedmiar będzie zawierał wszystkie konieczne do wykonania i moŜliwe do 
przewidzenia rodzaje robót i ich zakres. 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione na 
piśmie a ich rozliczenie nastąpi zgodnie z umową. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obliczenia nieodzowne do obmiaru będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

VIII.  Sposób  odbioru  robót   

Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od charakteru i rodzaju prac, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiorowi częściowemu, 
c)    odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru oraz Zamawiający. 
 
Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
zgłoszenia Zamawiającemu  zakończenia robót.   
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w  
robotach remontowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dzienniki budowy  (oryginał), 
2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , 
3. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru  (jeśli jest wymagane). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnić się mogą w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w terminie 
wyznaczonym umową. 
 
IX. Podstawa płatności 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie), pomnoŜona przez ilość faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
 

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

 Roboty opisane w kaŜdym punkcie przedmiaru robót skalkulować naleŜy w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej, uwzględniając w nim udział robót 
towarzyszących i tymczasowych oraz potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
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projektem, specyfikacją techniczną, zaleceniami producenta materiałów i urządzeń, DTR urządzeń, 
sztuką budowlaną . Robot wyŜej wymienione  nie będą podstawą do zmian cen jednostkowych 
przedmiaru robót i innych roszczeń. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i likwidacją 
zaplecza oraz  zabezpieczenia budowy, naleŜy wliczyć do ceny.  Koszty związane z doprowadzeniem  
mediów do zaplecza i ich pobór w czasie trwania budowy będą po stronie Wykonawcy.  
Koszty związane wszystkimi próbami, badaniami  instalacji,  badaniami wytrzymałości lub jakości 
materiałów ponosi Wykonawca. 
Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
  

X. Dokumenty  odniesienia 

Ustawy i rozporządzenia: 
 
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).  
rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 120, poz. 1126), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690), 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwporaŜeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z 
późniejszymi zmianami), 
zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodów 
i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 
7, poz. 22), 
ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 
48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 
ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 
poz. 452). 
Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

     - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL Zeszyt 6. Warszawa , maj 2003r 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II                       
     Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
 
- PN-64-/B-10400      Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-B-02421            Izolacja  cieplna  rurociągów  armatury  i  urządzeń.  Wymagania     
  lipiec 2000               i  badania. 
- PN-91/B-02420       Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
- PN-90/M-75003      Armatura instalacji centralnego ogrzewania.-Ogólne wymagania  
                                   i badania.  
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- PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
- PN-EN 442-2:2000  Grzejniki. Ocena zgodności. 
- PN-EN 215-1:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe.  
                                   Część 1: Wymagania i badania. 
 - PN-67/H-74209      Rury stalowe ze szwem  przewodowe 
-  PN-80/H-74219      Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 
- PN-B- 02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie instalacji ogrzewań   wodnych    
                                   systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi. Wymagania. 
- PN-93/C –04607     Woda w instalacjach ogrzewania.Wymagania i badania dotyczące jakości wody.  
- PN-B-02424:1999   Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publicznej. 
PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.                                      

Sprawdzenia odbiorcze. 
PN-63/B-06251     Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-01811   Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
 

 
                                                                        
                        
                                                                                                       Opracował: 
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I. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1.Przedmiot   specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Czarnowskiej 11   w Kielcach dla zadania pn: „Wykonanie lokalnej kotłowni 
gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnowskiej 11 w Kielcach oraz instalacji centralnego 
ogrzewania w tym budynku.”. 
 
1.2. Zakres  stosowania specyfikacji technicznej 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres  robót  objętych specyfikacją techniczną: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni gazowej zgodnie z dokumentacją projektową. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

- montaŜ rurociągów instalacji c.o.   

- montaŜ armatury instalacji c.o.  

- montaŜ kotła c.o. wraz z osprzętem 

- montaŜ komina  

- montaŜ grzejników płytowych i zaworów termostatycznych 

- wykonanie prób technicznych 

- wykonanie izolacji termicznej 

- regulacja działania instalacji 

 

1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe określone są  w ST 0 „Wymagania ogólne” 
Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, 
poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Budowlane” i z 
”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą 
zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska  przed wprowadzeniem 
zmian  akceptację Inspektora Nadzoru. 
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II. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
      Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
 
Wszystkie uŜyte nazwy materiałów, armatury i urządzeń przywołane w projekcie słuŜą jedynie 
jako określenie parametrów technicznych i jakości zastosowanych materiałów.  Wykorzystane 
w czasie budowy materiały, urządzenia i armatura   muszą bezwzględnie posiadać identyczne 
dane techniczne oraz porównywalną jakość wykonania.       
                                     
2.2. Instalacja centralnego ogrzewania:    
 
a)  Rury stalowe czarne ze szwem wg PN-67/H-74209 łączone poprzez spawanie.  
b)  Grzejniki stalowe płytowe (typu 22, 21S, 20), wyposaŜone fabrycznie w zawory,  
     odpowietrzniki , korek oraz uchwyty  do mocowania  
c)  Głowice termostatyczne 
d ) Zawory grzejnikowe powrotne  
e ) Zawory odpowietrzające automatyczne na piony 
f ) Otuliny z pianki poliuretanowej 
g ) Tuleje ochronne przez przegrody wykonać z rur stalowych ze szwem  
 
2.3. Kotłownia 
a)  Kocioł gazowy c.o. jedno funkcyjny  o mocy Q=7,3-21,8 kW . 
     Dane techniczne kotła znajdują się w projekcie wykonawczym. Zawarte tam dane naleŜy     
      traktować jako niezmienne wymagania dla parametrów technicznych dla zastosowanego  
      kotła.   
b)  Naczynie bezpieczeństwa przeponowe o pojemności V=8,0 l     
c)  Zawory odcinające Dn 40mm 
d ) Zawór zwrotny Dn 40mm 
e ) Filtr zanieczyszczeń Dn 40mm  
f ) Komin z rur ze stali nierdzewnej Dn130mm długości 10,0 m  
g ) Kanał wentylacyjny Dn130 mm długości 10,0 m 
h)  Kratki wentylacyjne (bez Ŝaluzji) 
 
Wszystkie urządzenia i materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
III. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”. 
Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  
sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagroŜenia  dla  Ŝycia  lub  zdrowia  obsługujących. NaleŜy 
uŜywać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót. Przy wykonywaniu 
prac montaŜowych stosować narzędzia zalecane przez producentów materiałów i urządzeń oraz 
zgodnych z technologią wykonania. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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IV. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
Środki transportu muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących  przepisów jak równieŜ 
zapewnić bezpieczeństwo uŜytkowników dróg oraz pracowników na terenie placu budowy. Ponadto 
muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości. Wszystkie 
materiały muszą być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.  
4.1. Kocioł 
       Transport kotła powinien odbywać się krytymi środkami w opakowaniach producenta. Elementy 
powinny być ustawione i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczenie i uszkodzenie. 
4.2. Rury 
     Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy  unikać ich zanieczyszczenia. 
4.3.Grzejniki 
      Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się  transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiarów. Palety z grzejnikami  powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie  
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczeniem  i uszkodzeniem. 
       Grzejniki naleŜy magazynować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach i chronić je przed 
kontaktem ze środkami Ŝrącymi. Powinno się je składować na paletach. Grzejniki zdjęte z palet naleŜy 
ustawiać w pozycji pionowej. 
     4.4. Armatura         
        Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w  magazynach zamkniętych. 
  4.5.Izolacja termiczna 
       Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem  
i zniszczeniem. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych.  

 
V. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót        
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z projektem, oraz z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” tom II – „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”.  NaleŜy takŜe zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich 
montowaniu. 
5.2. MontaŜ rurociągów  
      Rury łączone będą  przez spawanie.  Wszystkie prace spawalnicze moŜna powierzyć jedynie 
wykwalifikowanym spawaczom posiadającym aktualne uprawnienia.  
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).Uszkodzonych rur nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur  
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
-przycięcie rur 
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-załoŜenie tulei ochronnych 
-ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym 
-wykonanie połączeń 
 W  miejscach  przejść przewodów przez  ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać naleŜy w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń  
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy  wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6-8mm od grubości ściany lub stropu. 
Instalacja przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji termicznej musi być poddana próbie 
szczelności. 
5.3.MontaŜ grzejników 
 Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsce zamontowania  grzejnika 
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów dla grzejnika 
-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów 
-zawieszenie grzejnika 
-montaŜ zaworów grzejnikowych 
-podłączenie gałązek grzejnikowych 
Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się ,aby opakowanie było 
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po podłączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są  działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyŜszych 
punktach instalacji.  
5.4. MontaŜ kotła z osprzętem  
           MontaŜ kotła z osprzętem oraz komina musi być wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami 
montaŜowymi producenta. MontaŜ i uruchomienie kotła wykonuje osoba posiadająca uprawnienia do 
dokonywania tego rodzaju czynności. 
Zabezpieczenie kotła i instalacji c.o. przed wzrostem ciśnienia za pomocą naczynia wzbiorczego V=8l 
zamontowanego przy kotle c.o. Naczynie naleŜy włączyć do przewodu powrotnego miedzy kotłem a 
zaworem odcinającym. Na przewodzie zasilającym przed połaczeniem z kotłem naleŜy zamontować 
zawór odcinający kulowy oraz zawór zwrotny, a na przewodzie powrotnym filtr wodny i zawór 
odcinający. Kocioł posiada fabryczne zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia.  
Kocioł centralnego ogrzewania wymaga odprowadzenia spalin na zewnątrz budynku. 
Całkowita długość rury spalinowej od urządzenia do przewodu spalinowego w kominie nie powinna 
przekraczać długości 2,0 m. Rurę spalinową  naleŜy układać ze spadkiem w kierunku kotła. Pionowy 
odcinek rury nad kotłem nie moŜe być mniejszy od 22 cm. W odległości 1,5m poniŜej wlotu rury 
spalinowej, przewód spalinowy winien posiadać otwór rewizyjny zaopatrzony w drzwiczki 
hermetyczne z kluczem ćwierć obrotowym. Wszystkie łączenia rury spalinowej (od kotła do 
przewodów w kominie winny być szczelne).Kanały wyprowadzić 2m ponad dach. 
 5.5. MontaŜ armatury   
           MontaŜ armatury musi być wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami  producenta.    
5.6. MontaŜ izolacji termicznej 
     Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rur, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem 
odbioru. 
5.7.Badania i uruchomienie  instalacji c.o. oraz kotłowni   
       Badanie szczelności  instalacji c.o. na zimno naleŜy przeprowadzić przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do badania 
szczelności naleŜy instalację kilkakrotnie  przepłukać wodą (co najmniej dwukrotnie). Badanie 
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szczelności instalacji naleŜy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyŜej 0 stopni. Próbę 
szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-MontaŜowych” tom II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe” tzn. na ciśnienie robocze   
0,4 Mpa.   
 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku  próby szczelności instalacji na zimno, naleŜy przeprowadzić 
próbne 72 godzinne uruchomienie kotłowni, przy najwyŜszych moŜliwych parametrach czynnika 
grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas rozruchu wstępnego 
naleŜy wyregulować całą instalację celem uzyskania Ŝądanych przepływów w grzejnikach. 
  
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
 
Kontrole jakości wykonania instalacji c.o. i kotłowni naleŜy wykonać dla kaŜdej fazy robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm,  „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
montaŜowych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokoły. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji c.o. i kotłowni muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót następuje 
przez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych wymienionych w ST. 
Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogą 
znajdować się materiały inne niŜ zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie posiadające 
atestów lub aprobat.  
6.3. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania instalacji c.o. i kotłowni polega na porównaniu wykonanych robót z 
zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Kontrola polegać będzie między innymi na: 
- prawidłowości ułoŜenia rur  
- szczelności wykonania połączeń 
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń 
- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót. 
6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót .Wyniki badań 
i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót naleŜy wpisywać do dziennika budowy i 
protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
6.5.  Zasady postępowania z wadami wykonanych robót.           
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. 

 

VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  

 

Przedmiar  robót  został  opracowany  na  bazie  katalogów  nakładów  rzeczowych  KNR i KNNR 
Obmiary  do  przedmiaru  zostały  sporządzone  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  KNR i KNNR 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiar naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami kosztorysowania. 
7.1. Jednostki obmiarowe: 
1m-długość rurociągów 
1szt-ilość urządzeń 
1 kpl- ilość kompletnych urządzeń 
1 próba-kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
 
          Odbiór  robót , polegających na wykonaniu instalacji c.o. i kotłowni, prowadzić  naleŜy zgodnie 
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” tom II – 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą  PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego 
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.      
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
      Odbiorom częściowym naleŜy poddać te elementy instalacji i urządzeń, które zanikają w wyniku 
postępu robót, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemoŜliwe w fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonych odbiorów częściowych naleŜy sporządzać protokoły odbioru technicznego-
częściowego, oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.  Wykonawca  
nie moŜe kontynuować prac bez odbioru przez Inspektora Nadzoru robót ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z wykonaniem  instalacji  c.o. i kotłowni , a mianowicie: 
- roboty montaŜowe wykonania  instalacji; 
- wykonanie izolacji; 
- próby szczelności instalacji; 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Po wykonaniu wszystkich prac naleŜy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. Odbiór robót będzie 
dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę gotowości do odbioru.  
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa powykonawcza  (z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania instalacji)  
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokół odbioru przez UDT 
- protokół odbioru kominiarskiego 
- protokół przeprowadzonych odbiorów częściowych i prób szczelności 
- instrukcja obsługi kotłowni 
W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  
- protokoły z odbiorów częściowych i prób szczelności 
- aktualność Dokumentacji Projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
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IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
      
X.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy: 
 
- PN-64/B-10400       Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-B-02414:1999   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  
                                   wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.  
                                   Wymagania. 
- PN-B-02421            Izolacja  cieplna  rurociągów  armatury  i  urządzeń.  Wymagania     
   lipiec 2000              i  badania. 
- PN-91/B-02420       Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
- PN-90/M-75003      Armatura instalacji centralnego ogrzewania.-Ogólne wymagania  
                                   i badania.  
- PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
- PN-EN 215-1:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe.  Część 1: Wymagania i badania. 
- PN-67/H-74209       Rury stalowe przewodowe. 
- PN-EN 442-2:2000  Grzejniki. Ocena zgodności. 
- PN-93/C-04607       Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości   
                                   wody 
- PN-93/M-35350      Kotły grzewcze gazowe niskotemperaturowe i średnio temperaturowe.  
                                   Wymagania i badania. 
- PN-B-02431-1         Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1.    
                                   Wymagania.  
- PN-68/B-01411       Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział nazwy i      
                                   określenia.  
- PN-B- 76001:1996  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN – EN 1856-1:2005  Kominy . Wymagania dotyczące wykonania kominów metalowych cz.1   
                                   Części składowe systemów kominowych. 
- PN- EN 1859:2002  Kominy metalowe – Metody badań. 
                                          

 
10.2.Warunki techniczne i inne dokumenty 

            
            - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II      

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
     - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne         
       COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warszawa , maj 2003r. 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków   
  technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 41 z późniejszymi  
   zmianami). 
 - Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika   
    budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

. 
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I. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1.Przedmiot   specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czarnowskiej 11    
w Kielcach dla zadania pn: „Wykonanie lokalnej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy     
ul. Czarnowskiej 11 w Kielcach oraz instalacji centralnego ogrzewania w tym budynku.” 
 
1.2. Zakres  stosowania specyfikacji technicznej 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres  robót  objętych specyfikacją techniczną: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją projektową. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

- montaŜ rurociągów instalacji  gazu 

- montaŜ armatury instalacji gazu 

      -      montaŜ gazomierza G-2,5 

1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe określone są  w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, 
poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Budowlane” i z 
”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą 
zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska  przed wprowadzeniem 
zmian  akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
II. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
      Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
 
Wszystkie uŜyte nazwy materiałów, armatury i urządzeń przywołane w projekcie słuŜą jedynie 
jako określenie parametrów technicznych i jakości zastosowanych materiałów.  Wykorzystane 
w czasie budowy materiały, urządzenia i armatura   muszą bezwzględnie posiadać identyczne 
dane techniczne oraz porównywalną jakość wykonania.       
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Materiały instalacji gazowej: 
a)  Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone poprzez spawanie.  
b ) Zawory gazowe gwintowane Dn20mm i Dn25mm 
c ) Filtr gazowy Dn 20mm 
d ) Szafka na kurek gazowy naścienna  
e ) Gazomierz G-2,5 
f ) Szafka naścienna na licznik gazowy –wentylowana w kolorze Ŝółtym o wymiarach 60x60x25cm 
 
Wszystkie urządzenia i materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  
 
 
III. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”. 
Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  
sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagroŜenia  dla  Ŝycia  lub  zdrowia  obsługujących. NaleŜy 
uŜywać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót. Przy wykonywaniu 
prac montaŜowych stosować narzędzia zalecane przez producentów materiałów i urządzeń oraz 
zgodnych z technologią wykonania. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
IV. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
Środki transportu muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących  przepisów jak równieŜ 
zapewnić bezpieczeństwo uŜytkowników dróg oraz pracowników na terenie placu budowy. Ponadto 
muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości. Wszystkie 
materiały muszą być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy  unikać ich zanieczyszczenia. 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w  magazynach zamkniętych. 

 
V. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót        
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z projektem, oraz z „Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.(Dz.U.nr.75, poz690)”, i z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” tom II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Wykonawca musi, takŜe respektować zalecenia producentów materiałów dotyczące  ich montaŜu.  
 
5.2.MontaŜ rurociągów i armatury gazowej 
      Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji gazowej naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe 
do wyeliminowania przeszkody , mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).Uszkodzonych rur nie wolno uŜywać. 
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Kolejność wykonania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur  
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
-przycięcie rur 
-załoŜenie tulei ochronnych 
-ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym 
-wykonanie połączeń 
 
      Przewody instalacji gazowej wykonać naleŜy z rur stalowych bez szwu łączonych  przez spawanie.  
Wszystkie prace spawalnicze moŜna powierzyć jedynie wykwalifikowanym spawaczom posiadającym 
aktualne uprawnienia. Dopuszcza się równieŜ stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia 
armatury oraz do innych połączeń w budynku. Przewody instalacji gazowej naleŜy prowadzić na 
powierzchni ścian wewnętrznych budynku w odległości min.2cm od ściany na parterze i 3 cm w 
piwnicy. Przewody mocować do ścian uchwytami dla rur co 2-3 m. 
W  miejscach  przejść przewodów przez  ściany nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać naleŜy w tulejach ochronnych. Rury ochronne w ścianach 
powinny wystawać po 2 cm z kaŜdej strony ściany. Wolną przestrzeń  między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei naleŜy  wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Poziome odcinki instalacji gazowej naleŜy układać w odległości 0,1m powyŜej innych przewodów 
instalacyjnych. Wykonywanie instalacji gazowej przez kanały wentylacyjne lub spalinowe jest 
niedopuszczalne. 
Rury instalacji gazowej po wykonaniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym naleŜy pomalować 
farbą podkładową a następnie olejną dwukrotnie. 
Przed urządzeniami gazowymi, na kaŜdym odgałęzieniu powinien być zamontowany kurek kulisty 
zamykający. Kurek gazowy ćwierć obrotowy kulisty zamontować w odległości maksymalnie 1,0m od 
urządzenia gazowego w miejscu widocznym. Połączenia gwintowane uszczelniać taśmą teflonową lub 
włóknem konopnym. W celu lepszego rozłoŜenia szczeliwa moŜna stosować pastę. 
Gazomierz zainstalować naleŜy na klatce schodowej na parterze budynku w szafce wentylowanej w 
 kolorze Ŝółtym o wymiarach 60x60x25cm. 
 

5.3.  Badanie szczelności instalacji  gazowej 
 
 Główną próbę szczelności instalacji  gazowej  naleŜy  przeprowadzić odrębnie dla części instalacji 
przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej instalacji z pominięciem gazomierza ( zgodnie 
 z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.Dz.U.74/99 
poz.836 ). Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 
odbiorników gazu. Manometr uŜyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać 
wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien 
wynosić: 
1.   0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05Mpa. 
2. 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1Mpa. 
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 
0,05MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w 
pomieszczeniu zagroŜonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1MPa. 
Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeŜeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się czynnika 
próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia głównej próby szczelności wykonawca 
instalacji gazowej sporządza protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz 
inspektora nadzoru. 
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VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
 
Kontrole jakości wykonania instalacji gazowej naleŜy wykonać dla kaŜdej fazy robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm,  „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
montaŜowych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokoły. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji gazowej muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót następuje przez porównanie 
cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych 
wymienionych w ST. 
Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogą 
znajdować się materiały inne niŜ zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie posiadające 
atestów lub aprobat.  
 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej polega na porównaniu wykonanych robót z 
zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Kontrola polegać będzie między innymi na: 
- prawidłowości ułoŜenia rur  
- szczelności wykonania połączeń 
- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń 
 
6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót .Wyniki badań 
i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót naleŜy wpisywać do dziennika budowy i 
protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
6.5.  Zasady postępowania z wadami wykonanych robót.           
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. 

 
VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  

 

Przedmiar  robót  został  opracowany  na  bazie  katalogów  nakładów  rzeczowych  KNR i KNNR 
Obmiary  do  przedmiaru  zostały  sporządzone  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  KNR i KNNR 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiar naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami kosztorysowania. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe: 
1m-długość rurociągów 
1szt-ilość urządzeń 
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1 kpl- ilość kompletnych urządzeń 
1 próba-kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
 
          Odbiór  robót , polegających na wykonaniu instalacji gazowej, prowadzić  naleŜy zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” tom II – 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”.      
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
      Odbiorom częściowym naleŜy poddać te elementy instalacji gazowej, które zanikają w wyniku 
postępu robót, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemoŜliwe w fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonych odbiorów częściowych naleŜy sporządzać protokoły odbioru technicznego-
częściowego, oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.  Wykonawca  
nie moŜe kontynuować prac bez odbioru przez Inspektora Nadzoru robót ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z wykonaniem  instalacji  gazowej, a mianowicie: 
- roboty montaŜowe wykonania  instalacji; 
- próby szczelności instalacji; 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Po wykonaniu wszystkich prac naleŜy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. Odbiór robót będzie 
dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę gotowości do odbioru.  
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa powykonawcza  (z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania instalacji)  
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokół przeprowadzonych odbiorów częściowych i próby szczelności 
- protokół odbioru przez UDT 
-     protokół odbioru instalacji gazowej z udziałem przedstawiciela dostawcy gazu 
 
W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  
- protokoły z odbiorów częściowych i prób szczelności 
- aktualność Dokumentacji Projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST0 ”Wymagania Ogólne”.  
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X.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

            
-PN-80/H-74219             Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania  
-PN-M-54832/01            Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
-PN-M-54832/02            Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
-PN-M-34503                 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.   

 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków   
  technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II  Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady Warszawa 1988. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 41 z późniejszymi  
   zmianami). 
 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika   
    budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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ST3 
 

 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU  

ROBÓT  
 
 

    CPV 45000000-7   Roboty budowlane 
    CPV 45331100-7   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
                                         
 



 2 

I. WSTĘP 

1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych i elektrycznych potrzebnych do wykonania zamówienia pod nazwą: „Wykonanie 

lokalnej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym  przy ul. Czarnowskiej 11 w Kielcach oraz 

instalacji centralnego ogrzewania w tym budynku.”   

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w 
szczególności wymagania i właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
2. Zakres robót objętych ST 
2.1 Roboty rozbiórkowe. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych, odbicie tynków 
wewnętrznych zwykłych wapienno – cementowych, demontaŜ okna,  załadowanie i wywóz gruzu z 
terenu budowy środkami transportu i składowanie gruzu w miejscach do tego wyznaczonych wraz z 
utylizacją. 
2.2 Roboty budowlane i montaŜowe.   Ścianki działowe z cegły gr.25 cm, podkłady betonowe na 
posadzce, betonowanie stopni, montaŜ drzwi stalowych i okna. 
2.3 Roboty wykończeniowe. Tynki wewnętrzne, malowanie ścian, ułoŜenie posadzek z płytek na 
podłoŜu betonowym, ułoŜenie glazury. 
2.4 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.  MontaŜ przewodów  kabelkowych, wtynkowych, 
puszek, skrzynek i rozdzielnic oraz opraw oświetleniowych.  

3. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
 

 45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

             45262522-6   Roboty murarskie 
45324000-4   Tynkowanie 
45421000-4   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 
45442100-8   Roboty malarskie 
45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
45310000-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót 
wynikających z dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub całych elementów 
budynku, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót określone są  w ST 0 „Wymagania ogólne”.  
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II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące własności robót określone są  w ST 0 „Wymagania ogólne” . 

 
2.1 Roboty rozbiórkowe. 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciąŜać elementy nośne konstrukcji. 

Usunięcie elementu nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę 

rozpoczyna się od demontaŜu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia.  

Elementy wykończenia i wyposaŜenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. 
Niedopuszczalne jest składowanie gruzu z rozbiórki na stropach, daszkach, występach oraz płytach 
balkonowych. Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych oraz zabezpieczyć interesy osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, 
w szczególności: 

− ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 
− zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania rozbiórek, 
− zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 

W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych Wykonawca, przed przystąpieniem 
do rozbiórki, musi uzyskać stosowne pozwolenie na rozbiórkę takich elementów. 
 Przechowywanie gruzu na placu budowy 
Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie pozostającej 
w sprzeczności z obowiązującymi odpadami. Gruzu nie moŜna gromadzić na stropach, 
balkonach i schodach. 
Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy powinno być zlokalizowane w sposób 
zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich. 
Wywóz gruzu z terenu budowy 
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, Ŝe gruz z terenu budowy w odpowiedniej 
ilości i asortymencie został złoŜony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka 
konieczność – zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie 
wolno ich składować na placu budowy a Wykonawca musi wskazać do transportu osoby posiadające 
stosowne zezwolenia w tym zakresie. 
2.2 Roboty budowlane i montaŜowe.   
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyrobów właściwie oznaczonych, dla których wydano 
certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklaracje zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi. 
 Wyroby ceramiczne. 
 Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm; masa 3,3-4,0kg; nasiąkliwość nie powinna być 
wyŜsza niŜ 24%, wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły - 
10% cegieł badanych. 
Płytki ceramiczne do wykonania okładzin powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
6190:1972 Szczegółowe wymagania i badania okładzin ceramicznych, zaprawy  wg PN-B-
06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych. 
Stolarka i ślusarka – rodzaj i typ okna oraz drzwi stalowych,  zgodny z projektem  oraz                     
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
 Zaprawy budowlane  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
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ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych,  mieć frakcje róŜnych 
wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
-średnioziarnisty odmiany 2. 
Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004 - do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą 
wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3 Roboty elektryczne 
Wszystkie przewody i urządzenia instalacji elektrycznych powinny spełniać warunki techniczne 
określone w obowiązujących  normach- pkt.X. Materiały: przewody kabelkowe o łącznym przekroju 
Ŝył do Cu-6/Al.-12mm2, przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 (podłoŜe 
betonowe), kompletne skrzynki i rozdzielnice, puszki z tworzywa sztucznego 75x75, gniazda 
bezpiecznikowe zamknięte 25A – 1 biegunowe, oprawy świetlówkowe pyłoodporne w obudowie z 
tworzyw sztucznych 2x40W. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy .  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja  przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co  
najmniej 3 dni przed uŜyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją  jakość i właściwości. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

III.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wszystkie urządzenia i maszyny uŜyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich 
obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. Podczas 
pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy naleŜy zapewnić pracownikom przebywającym 
w strefie zagroŜenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 
O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do robót decyduje przedstawiciel Zamawiającego na budowie. 
Sprzęt uŜyty przy wykonywaniu robót musi posiadać aktualne dokumenty kontroli okresowej 
dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub 
urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, naleŜy okazać stosowne dokumenty fabryczne 
potwierdzające ten fakt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  określone zostały w ST0 Wymagania ogólne. 
Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu 
dostosowaną do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia 
wymagane odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. 
Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, 
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 
Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane 
przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak równieŜ kary nałoŜone za nieprzestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego obciąŜają Wykonawcę. 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
-Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
-Gotowe zaprawy mineralne oraz szpachle  moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
-Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
Materiały  moŜna  przewozić dowolnymi środkami transportu  pod warunkiem, Ŝe są w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu.  

V. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy odpiąć lub zabezpieczyć 
instalacje elektryczne. Zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową . 
5.2 Roboty budowlane i montaŜowe 
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  Mury 
naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe.  Wnęki i bruzdy 
instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  Mury grubości mniejszej niŜ l 
cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C.  Spoiny w murach: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Liczba  cegieł 
uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł.  
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się 
więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
b) Posadzki i schody betonowe - remont posadzek polega na rozebraniu elementów nie nadających się 
do eksploatacji i wymianie ich na nowe spełniające wymogi aktualnie obowiązujących norm i 
instrukcji. Po zerwaniu  istniejącej  posadzki  naleŜy  oczyścić i zagruntować podłoŜe. Podkład 
betonowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leŜąca na warstwie izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłoŜem z betonu B10 i 
zaizolowany dwoma warstwami papy izolacyjnej na lepiku asfaltowym na zimno. Przed ułoŜeniem 
posadzki z terakoty naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 20mm.ze 
względu na obniŜenie posadzki wykonać 2 schodki  z betonu B15.  
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 Wszystkie roboty betonowe wykonywać naleŜy zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub 
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 
normami, przepisami, wymaganiami  zawartymi w dokumentacji projektowej oraz sztuką budowlaną. 
c) MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:  wewnętrzny transport poziomy i pionowy,  
obsadzenie ościeŜnic z uszczelnieniem,   regulację skrzydeł i okuć. Drzwi wejściowe do kotłowni 
(stalowe )  - otwierane na zewnątrz. Wymagania w zakresie stolarki  - zgodne z PN-B/10085/2001 –
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
5.3 Roboty wykończeniowe 
a) Tynkowanie – przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z 
kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna 
usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru naleŜy zwilŜyć wodą. Nakłady na tynkowanie 
obejmują całość prac związanych z wykonaniem robót podstawowych, łącznie z zamurowaniem 
przebić o powierzchni do 0,1m2 w ścianach i stropach, przygotowanie powierzchni przez skucie 
wycieków, oczyszczenie i zwilŜenie podłoŜa, ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań 
przenośnych, obsadzenie kratek wentylacyjnych, naroŜników ochronnych, haków zwykłych, zakrycie 
bruzd, reperacje po uszkodzeniach uzasadnionych normalnym procesem technologicznym i 
uporządkowanie miejsca pracy. 
b) Roboty  malarskie- przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie, jeŜeli jest wymagana duŜa gładkość powierzchni. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku 
powinny być naprawione przy uŜyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki 
sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku. Roboty malarskie powinny być 
wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 
Plamy i zacieki nie nadające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych 
powinny być dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła wodnego, roztworem 
szelaku, szybkoschnącym lakierem itp. Szkła wodnego nie naleŜy uŜywać w przypadku stosowania 
farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowej. 
c) Pokrywanie podłóg i ścian.  Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają:  PN-
63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Do wykonywania posadzek powinny być dobierane materiały najbardziej odpowiadające celowi 
zastosowania, odpowiadające normom państwowym lub wymaganiom odpowiednich świadectw 
wydanych przez ITB. Okładziny ścienne z płytek moŜna układać za pomocą klejenia na  
nieskarbowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. JeŜeli tynk był 
uprzednio malowany, naleŜy usunąć powierzchnię farby oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. 
Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku naleŜy warstwę tynku odbić i ubytki uzupełnić. 
Wymagania w zakresie  licowania ścian płytkami określają: 
 PN-75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. PN-77/B-12033 – Płytki i kształtki szkliwione ścienne i elewacyjne 
5.4 Roboty elektryczne 

• przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób ich 
montaŜu, naleŜy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie, 
- montaŜ konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaŜ sprzętu i osprzętu, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- przyłączanie odbiorników, 
- ochrona przed poŜarem, 
- ochrona przeciwporaŜeniowa, 
- ochrona antykorozyjna. 
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• Instalacje siłowe i oświetleniowe zaleca się wykonywać przewodami miedzianymi. 
• MontaŜ urządzeń elektrycznych (rozdzielnie) naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu. 
• Przewody ochronne (zerujące, uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawcze) przyłączone do 

stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów metalowych naleŜy 
układać w sposób stały. 

• Przewody ochronne ułoŜone w sposób stały naleŜy wykonać z miedzi, aluminium lub stali. 
Przewody ochronne do urządzeń ruchomych powinny być wielodrutowe. 

• Zabrania się wykorzystywania w charakterze zastępczych przewodów ochronnych: 
rurociągów i  zbiorników gorącej wody lub innych gorących cieczy, rynien i rur 
ściekowych, przewodów wentylacyjnych, łańcuchów, linek nośnych, urządzeń 
podlegających rozbieraniu lub rozluźnieniu połączeń, itp. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót określone zostały w St0 Wymagania ogólne. 
Przy robotach elektrycznych naleŜy przed zasadniczymi odbiorami stosować równieŜ odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości 
robót. 
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 
prawidłowe wykonanie dalszych prac. 
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy 
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego i 
inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  
Z kaŜdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być 
wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, aparaty i oprawy oświetleniowe; 
-     ułoŜone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 
Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową całość jak 
równieŜ elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz 
dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Z dokonanego odbioru naleŜy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte 
wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 
• instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym naleŜy sprawdzić:  

− czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 
− prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 
− prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 
− prawidłowość wygięcia łuków; 

• poprawność instalacji wtynkowych przed tynkowaniem, przy czym naleŜy sprawdzić:  
− zabezpieczenia rur przed moŜliwością zbierania się w nich wody; 
− poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 
− prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 
− prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 
− prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w     
      puszce. 
 

Po zakończeniu montaŜu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego naleŜy przeprowadzić 
próby montaŜowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być wykonane  
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przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i 
wykonywania prób naleŜy zastosować środki ostroŜności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposaŜenia. Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić 
protokoły. 

VII. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST „Wymagania ogólne."  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Posadzki, powierzchnie ścian obmierza się w m2, natomiast wywóz gruzu w m3, przewody kabelkowe 
i wtynkowe w mb,  puszki, gniazda, oprawy  w szt lub kpl. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a przed 

ich uŜyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać waŜne świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji robót. 

VIII.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST 0 „Wymagania ogólne." 
8.2 Ocena wyników odbioru  
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, Ŝe zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązującej normie, to 
wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i 
nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wy-
maganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami naleŜy poprawić 
w ustalonym terminie. 
Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy ocenić 
pod względem celu jakim miały słuŜyć, jeśli to moŜliwe wykonać ponownie, albo uznać za mające 
obniŜoną jakość i uwzględnić skutki tego obniŜenia dla Zamawiającego. 

IX. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - 
podano w ST0 „Wymagania ogólne” 

X.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawy i rozporządzenia: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z póz. zm) 
Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie uŜytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych  
(Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska   
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 
PN-75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
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PN-77/B-12033             Płytki i kształtki szkliwione ścienne i elewacyjne 
PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku.  
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym  
PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-I EC 60364-441 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa  

PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
 


