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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót przy realizacji zadania –
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów”
dla budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ROGOWICACH
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosowaną jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedany ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji podwykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn zm.).
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn zm.).
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji podwykonawczej
obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi
oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
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dostarczoną przez Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być
zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych
wykonawca będzie:
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
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dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Zasady prowadzenia robót budowlanych
1.5.10.1 Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej
w zakresie:
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a także:
 odprowadzania lub utylizacji ścieków;
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
 zapewnienia właściwej wentylacji;
 zapewnienia łączności telefonicznej;
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia
dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za
pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna
wynosić co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca
postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szerokość przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być
nachylone więcej niż:
 dla wózków szynowych – 4%;
 dla wózków bezszynowych – 5%;
 dla taczek – 10%.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, zabezpiecza
się balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań
systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Pochylnie, po których
dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia
o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie
mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem, o którym mowa w §15 ust. 2. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami
wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub
w inny sposób, w szczególności labiryntami. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się
i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi
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liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 15 m ustawia się oznakowane bramki,
oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty
przejeżdżających pojazdów. Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia
pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych
i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby
zagrożonych osób. Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Tablica informacyjna powinna mieć kształt
prostokąta o wymiarach 90 cm*70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny
i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4
cm.
Tablica informacyjna powinna zawierać:
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru
budowlanego,
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, imię i nazwisko lub
nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
4) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,
5) numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,
6) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie
budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogłoszenie takie powinno zawierać:
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie
przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść
i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony
niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc
składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania
z wysokości przedmiotów, należy je ogrodzić balustradami, które powinny się składać z deski
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną
przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników
przed upadkiem z wysokości. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości
przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić
mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. Jednak w zwartej
zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.
1.5.10.2. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy
Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami ochronnymi
składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na
wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą musi zostać wypełniona
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Balustrady takie umieszcza się
w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich
rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. W przypadku
przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym
informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta.
W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów
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magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów
i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia,
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się
w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej
niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa
się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów
odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
1) 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań;
2) 5 m – od stałego stanowiska pracy.
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów
lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca (kabina
samochodową) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić
kabinę.
1.5.10.3. Wymagania dotyczące miejsc pracy – warunki socjalne i higieniczne
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb
bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Osoby
wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są
zobowiązane wejść do strefy, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub
toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna być monitorowana za pomocą czujników
alarmujących o stanach niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające
zagrożeniom.
W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością
tlenu lub występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych, osoba
wykonująca zadanie powinna być obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej
ewakuacji i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy
w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. żurawie, maszty lub inne wysokie
konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne. Punkty świetlne rozmieszcza się
w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na
terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy
rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy
należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do
wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie konieczności
mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:
 wydłużonych cieni;
 olśnienia wzroku;
 zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych
w transporcie;
 zjawisk stroboskopowych.
Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane znakami
bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki,
które należy oznakować w sposób widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny
posiadać dodatkowe mechanizmy do ręcznego otwierania na wypadek przerwy w dopływie energii
elektrycznej. Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudowane
i niedostępne dla osób nieupoważnionych Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo
rozpoznawalne i łatwo dostępne urządzenia do ich zatrzymania. W czasie układania posadzek i wykładzin
podłogowych lub Ściennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub zawierających palne
rozpuszczalniki o właściwościach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podłóg lakierem lub innymi
materiałami o podobnych właściwościach wybuchowych, należy na czas wykonywania robót
i wyparowania rozpuszczalników:
 usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń;
 zapewnić skuteczną wentylację;
 używać obuwia niepowodującego iskrzenia;
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 nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących.
Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu osób
postronnych. Stanowiska pracy do obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza się
ekranami o wysokości co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki
elementów występuje wydzielanie się pyłu należy zainstalować na stanowisku roboczym wentylację
z miejscowym wyciągiem powietrza. W czasie stosowania sprężonego powietrza do obróbki płaszczyzn
kamienia pracownicy są zobowiązani używać środków ochrony indywidualnej. Przy ręcznej lub
mechanicznej obróbce elementów kamiennych pracownicy są zobowiązani używać środków ochrony
indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, kaski, rękawice wzmocnione skórą oraz obuwie
z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone
pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalnię, jadalnię, suszarnię i ustępy. Szafki na
odzież muszą być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej
i własnej. Jeżeli na budowie roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia
muszą zostać urządzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to
dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie budowy
pomieszczeń i urządzeń higieniczno--sanitarnych inwestora. Ławki w pomieszczeniach higienicznosanitarnych powinny być trwale przytwierdzone do podłoża. Palenie tytoniu na terenie budowy może się
odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu
(palarni).
1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z dokumentacją
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań
oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawienia. Użytkowanie
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną
osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Wpis określa w szczególności:
1) użytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;
6) oporność uziomu;
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
 wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
 mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
 mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
 mieć poręcz ochronną;
 mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa
niż 40 m.
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
może być mniejsza niż 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach
mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może
wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej
niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować
balustrady od strony tej ściany. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć
instalację piorunochronną. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych
wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie
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środków bezpieczeństwa. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne
i osłonę z siatek ochronnych, których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad.
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy
wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych
podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są
dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem
robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż
rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:
 jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
 w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów
roboczych po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych
rusztowań i ruchomych podestów roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego
podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta.
Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest wykonywanie
gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez
osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na
ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia
i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez
dłuższy okres znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą
urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich
najniższym położeniu. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich
ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie
zgodnie z przeznaczeniem.
1.5.10.5. Roboty na wysokości
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem
podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez balustrady składające
się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m.
Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający
pracowników przed upadkiem z wysokości.
Takie same balustrady powinny zabezpieczać:
 otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi;
 otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź
znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;
 pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi,
balkony, szyby dźwigów.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości
około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania
prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa
szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5
m. Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego,
połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem
samohamującym może być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach,
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w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem
z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka
lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie
w górę aparatu samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż
o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się
urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem
samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów,
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
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z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:





projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej
i graficznej,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
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laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie)
będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.
2.
3.

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
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partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych
w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],
następujące dokumenty:
 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót
powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów
rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom
podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar
robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca
po
pisemnym
powiadomieniu
inspektora
nadzoru
inwestorskiego
o
terminie
i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa
o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
 odbiorowi częściowemu,
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odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi po upływie okresu rękojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
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telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za
wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót. Cena za
roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych
przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.
Szczegółowy zakres wykonania wewnętrznych instalacji c.w.u. i instalacji centralnego ogrzewania
wraz z kotłownią i instalacji gazowej określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229),
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.),
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086),
10.2. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
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U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990,
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania przy realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Mniów” dla budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ROGOWICACH
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres tych robót wchodzą:
 roboty montażowe instalacji,
 kontrola jakości.
1.4. Określenia podstawowe
1.1.1. Instalacja ogrzewcza wodna
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną,
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części
wewnętrznej i części zewnętrznej
1.1.2. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
1.1.3. Cześć zewnętrzna instalacji ogrzewczej
Część instalacji ogrzewczej znajdująca się, poza obsługiwanym budynkiem. Występująca w przypadku,
gdy źródło ciepła znajduje się; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania parametrów czynnika
grzejnego.
1.1.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeli wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
1.1.5. Instalacja ogrzewcza systemu otwartego
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez
otwarte naczynie wzbiorcze.
1.1.6. Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca, do rozprowadzenia wody
instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczeń.
1.1.7. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania
wody, napełniający instalacji; ogrzewcza wodną.
1.1.8. Źródło ciepła
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.
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1.1.9. Kocioł jednofunkcyjny
Kocioł przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania, może współpracować z zasobnikami c.w.u.
dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.
1.1.10. Ogrzewanie pompowe
Ogrzewanie pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu
pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne powstające przy
przepływie wody w rurach i dlatego stosować można rury o dużo mniejszych średnicach niż w
ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe mają mniejsze ograniczenia związane z
wielkością, rozległością i ukształtowaniem przestrzennym instalacji.
1.1.11. Zawór bezpieczeństwa
Zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego.
1.1.12. Naczynie wzbiocze
Naczynie, które przejmuje zwiększającą się pod wpływem temperatury objętość wody i zapobiega
nadciśnieniu w obiegach grzewczych.
1.1.13. Odpowietrzenie instalacji c.o.
Stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności powietrza w instalacji, jak:
powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy instalacji, spadku ilości ciepła oddawanego
przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na ściankach kotłów, skróconej żywotności instalacji wskutek
korozji, uszkodzenia pompy obiegowej – zużycie łożysk pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika
oraz znacznego spadku wydajności pompy.
1.1.14. Regulator pogodowy
Regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący temperaturę z kotła na
wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej temperaturze zewnętrznej –
wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
1.1.15. Samokompensacja
Kompensacja naturalna wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków
prowadzenia instalacji oraz układ punktów stałych
1.1.16. Ciśnienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.
1.1.17. Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.
1.1.18. Ciśnienie próbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
1.1.19. Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia
równej 20°C.
1.1.20. Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.a
1.1.21. Średnica nominalna (DN lub dn)
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
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1.1.22. Nominalna grubość ścianki rury (en)
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości
ścianki rury wyrażonej w milimetrach.
1.1.23. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur.
1.1.24. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z
tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi
nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.
1.1.25. Temperatura awaryjna - dla instalacji wykonanej z przewodów z
tworzywa sztucznego
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić
w czasie pracy instalacji, w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego
instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej
punkcie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.01 pkt II.
2. MATERIAŁY
2.1. Rury instalacyjne
Przewody instalacyjne zaprojektowano z rur systemowych ze stali nierdzewnej wykonanych zgodnie z
PN-EN 10312 łączonych poprzez złączki zaciskowe.. Instalację grzejnikową należy wykonać w
systemie zaciskowym, który stanowią złączki zaciskowe i rury systemowe ze stali nierdzewnej nr 1.4404
wg PN-EN 10088. Złączki wyposażone powinny być w o-ringi uszczelniające z EPDM. Należy zastosować
rury ze stali nierdzewnej posiadające obniżoną zawartość molibdenu i zmniejszoną zawartością węgla.
W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe
uszczelki elastyczne. Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonywane albo przez dokręcenie
nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą
praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.
2.2. Armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak. żeby
była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturą na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek
przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.
W celu określenia wartości ciśnień w poszczególnych miejscach instalacji przewidziano zastosowanie
manometrów technicznych z kurkami manometrycznymi o zakresie 0,1 MPa. Pozwoli to na określenie
urządzeń wymagających przeglądu i czyszczenia oraz ewentualnych innych problemów eksploatacyjnych
kotłowni i instalacji.
Dla bezpośredniego pomiaru temperatury należy zabudować termometry techniczne o zakresie 0 - 100°C.
Regulacja instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz
odpowiedniej nastawy wstępnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. Wstępna nastawa zaworów
pozwoli na regulację hydrauliczną instalacji c.o.
Zawory termostatyczne dla każdego z grzejników należy wyposażyć w głowice termostatyczne w tzw.
wersji wzmocnionej (w przypadku pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej, o zwiększonej odporności
na wandalizm i manipulację osób niepowołanych, kradzież).
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i
badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.
Po przeprowadzeniu próby na gorąco instalację należy wyregulować do rzeczywistych parametrów pracy.
Stopnie nastawy na zaworach zostały pokazane na załączonych rysunkach.
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W celu zapewnienia wydajności oraz najwyższego możliwego komfortu dla użytkowników należy
zapewnić gwarantowany przepływ czynnika grzewczego i temperaturę wewnątrz pomieszczeń zarówno
w warunkach pełnego, jak i częściowego obciążenia systemu.
Niezbędne jest właściwe równoważenie hydrauliczne, a sposobem jego uzyskania jest zastosowanie
automatycznego systemu równoważenia, który wyeliminuje wahania ciśnienia i ograniczy przepływ
każdego grzejnika.
W projekcie należy zastosować automatyczne zawory równoważące ASV przeznaczone do
automatycznego równoważenia instalacji grzewczych. Należy zastosować parę zaworów równoważących
tj. ASV-PV i współpracujący z nim ASV-M.
Zaworów ASV-PV montować należy są na przewodzie powrotnym, a zawór ASV-M na przewodzie
zasilającym, zgodnie z oznaczonym na korpusie kierunkiem przepływu (strzałka).
2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. Rury instalacyjne
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je
odpowiednio chronić:
 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane,
 rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m),
 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi
kapturkami,
 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia,
 nie dopuszczać do zrzucania elementów, niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu,
 kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany,
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,
w związku z czym należy chronić je przed:
 długotrwałą ekspozycją słoneczną
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m.
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.
2.3.2. Pozostałe
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym
magazynie.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym
wynikającym z technologii prowadzenia robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. IV.
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
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5. WYKONAWSTWO ROBÓT
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
5.2. Zasady prowadzenia robót
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym
zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej.
W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania,
zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań wymienionych w 6.1.1 i 6.1.2 jest możliwe
także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [11], instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu pod
uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego
użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i założeniami
projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych,
wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]), a także zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych
Przewody zasilający i powrotny prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na
kondygnację. Oba przewody pionu należy prowadzić zachowując stałą odległość między ich osiami.
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej
(dla patrzącego na ścianę). W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami
grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.
Rurociągi prowadzone wewnątrz budynku należy łączyć bezpośrednio do bryły budynku. Nie należy
łączyć instalacji do innych istniejących elementów wyposażenia budynku. W celu spełnienia wymogów
izolacji dźwiękowej, należy stosować opaski z gumowymi wkładkami.
Rury mocować do podłoża uchwytami dostępnymi w handlu i zawieszeniami w odległościach zgodnych z
wytycznymi producenta rur.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Odstępy
między podporami są ściśle określone, inne dla każdego rodzaju instalacji. Trasy przewodów powinny być
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody prowadzić należy w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).
Połączenia rur ze stali nierdzewnej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta
elementów połączenia.
Podczas korzystania z zaciskarek i szczęk zaciskowych, w szczególności podczas łączenia narzędzi
rożnych producentów, należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta narzędzi.
Stosowanie szczęk zaciskowych danego producenta w zaciskarkach innych producentów wymaga
wyraźniej zgody danego producenta zaciskarek.
Połączenia zaciskowe wykonywane są przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu
uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonywane albo przez dokręcenie nakrętki
łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą praski,
łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.
Instalacja c.o. rozprowadzona będzie dwoma oddzielnymi ciągami (zgodnie z załączonymi rysunkami).
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W projekcie przewiduje się natynkowe prowadzenie poziomych i pionowych odcinków instalacji po
trasie istniejących (przeznaczonych do likwidacji).
W przypadku przejść przez przegrody budowlane wielkość bruzdy powinna być dostosowana do średnicy
ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych otulin , powinna jednocześnie umożliwiać
rozszerzalność termiczną przewodów.
Przewody instalacji należy prowadzić w izolacji ciepłochronnej.
Przejścia przewodów przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych.
Montaż systemu zaciskowego dla rur stalowych
W celu wykonania fachowego montażu systemów zaciskowych dla rur stalowych należy
przestrzegać zasad zawartych instrukcji montażu.
Średnice DN 12 - 35 (połączenia zaciskowe szczękami zaciskowymi)
1. Rury przyciąć pod kątem prostym właściwą dla danego materiału obcinarką do rur lub piłą
drobnozębną.
2. Starannie usunąć zadziory z końców łączonych rur zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. W
tym celu należy użyć gradownika ręcznego (rury miedziane) lub mechanicznego (rury stalowe).
3. Oznakować głębokość wprowadzenia rury w kształtce pisakiem za pomocą szablonu na rurze.
Oznaczenie musi być wodoodporne.
4. Skontrolować umieszczony w złączce zaciskowej o-ring pod kątem:
- prawidłowego osadzenia;
- zanieczyszczeń;
- uszkodzeń.
5. Powoli wsunąć końcówkę rury do złączki zaciskowej lub nasunąć złączkę na końcówkę rury aż do
oporu, przy jednoczesnym delikatnym ruchu obrotowym. Zewnętrzna krawędź złączki musi
pokryć się z oznaczeniem.
6. Wybrać szczęki zaciskowe odpowiednio do rozmiaru złączki. Należy zwrócić uwagę na to, aby
powierzchnia wewnętrzna szczęk była czysta. Następnie zamontować szczęki zaciskowe do
zaciskarki poprzez wysunięcie sworznia ustalającego. Po czym wsunąć sworzeń, blokując szczękę.
7. Sprawdzić, czy zewnętrzna krawędź złączki pokrywa się z oznakowaniem. Otworzyć szczękę
zaciskową i nałożyć prostopadle do osi rury, tak aby zgrubienie złączki weszło do rowka szczęki
zaciskowej.
8. Uruchomić proces zaciskania poprzez naciśnięcie przycisku START i przytrzymanie go przez 3
sek. Proces zaciskania przebiega samodzielnie i nie może być przerwany przed jego pełnym
zakończeniem. Tylko to gwarantuje wykonanie szczelnego połączenia.
9. Po zakończeniu procesu zaciskania, należy zdjąć zaciskarkę przez otwarcie szczęk zaciskowych.
10. W przypadku zagrożenia, przerwanie procesu zaciskania możliwe jest przez naciśnięcie przycisku
awaryjnego zatrzymania. Po zatrzymaniu awaryjnym, należy zawsze dokończyć rozpoczęty
proces zaciskania lub uruchomić kolejny od początku.
Średnice DN 42 - 88,9 ( połączenia zaciskowe pętlami zaciskowymi i szczękami pośrednimi)
W przypadku wymiarów od d = 42 mm do d = 88,9 mm stosuje są pętle zaciskowe. Przebieg procesu dla
kroków 1 do włącznie 5, jest identyczny jw.. Następnie należy kontynuować kroki od 11 do 13.
11. Pętlę zaciskową wybrać zgodnie z wymiarami złączki. Należy zwrócić uwagę na to, aby
wewnętrzna powierzchnia pętli była czysta i gładka. Przed rozpoczęciem zaciskania należy się
upewnić, czy oznakowania neutralnego położenia segmentów ślizgowych pokrywają się ze sobą.
Następnie pętlę zaciskową tak umieścić wokół złączki zaciskowej, aby zgrubienie złączki weszło
do rowka pętli. Pętle zaciskowe d = 64 mm do d = 88,9 mm posiadają blokadę centrującą
wskazującą kierunek montażu pętli na złączce. Pętla zaciskowa musi ściśle przylegać do złączki.
12. Szczęki pośrednie należy dobrać odpowiednio do rozmiaru pętli. Montaż szczeki następuje
poprzez wysunięcie sworznia ustalającego i jego zamknięcie.
Uwaga ! Do wykonania połączeń dla rur o średnicach d = 64 do d = 88,9 mm można używać
wyłącznie zaciskarek sterownych elektronicznie.
13. W celu połączenia zaciskarki można dowolnie obrócić pętlę zaciskową. Poprzez otwarcie szczęki
pośredniej nałożyć zaciskarkę na pętlę zaciskającą, i upewnić się czy nastąpiło pełne zazębienie
szczęki z pętlą.
14. Uruchomić proces zaciskania poprzez naciśnięcie przycisku START i przytrzymanie go przez 3
sek. Proces zaciskania przebiega samodzielnie i nie może być przerwany przed jego pełnym
zakończeniem. Tylko to gwarantuje wykonanie szczelnego połączenia.
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15. Po zakończeniu procesu zaciskania, należy zdjąć zaciskarkę przez otwarcie szczęk zaciskowych.
W przypadku zagrożenia, przerwanie procesu zaciskania możliwe jest przez naciśnięcie przycisku
awaryjnego zatrzymania. Po zatrzymaniu awaryjnym, należy zawsze dokończyć rozpoczęty
proces zaciskania lub uruchomić kolejny od początku.
16. Zdjąć z pętle ze złączki poprzez rozwarcie obu ruchomych segmentów.
Tuleje ochronne
Przy przejściach rurą przez przegrodą budowlaną (np. przewodem poziomym przez ściany, a przewodem
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się,
żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty
tarczką ochronną.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i
utrudniającym powstanie w nici naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednia klasę odporności ogniowej (szczelności
ogniowej H: izolacyjności ogniowej 1) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym siew projekcie technicznym.
Montaż grzejników
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomic należy montować z uwzględnieniem
możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z.
instrukcją producenta grzejnika.
Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe, z podejściem bocznym, typ Coraz
stalowe płytowe pionowe.
Doboru grzejników dokonano z uwzględnieniem zamontowania zaworów termostatycznych przy każdym
grzejniku. Każdy grzejnik będzie wyposażony w indywidualny odpowietrznik co umożliwia jego
odpowietrzenie.
Dla regulacji przepływu czynnika grzewczego należy na podejściach do grzejników zamontować zawory
regulacyjne:
- na zasilaniu – zawór z regulacją wstępną,
- na powrocie – zawór powrotny.
Stopnie nastawy na zaworach zostały pokazane na rysunkach.
Połączenie grzejnika z instalacją poprzez armaturę przyłączeniową (zawory proste) – wyjście ze ściany.
Armatura przyłączeniowa - połączenie grzejnika z instalacją rurową powinna posiadać funkcję
zamknięcia.
Grzejniki należy montować na wysokości - spód grzejnika min. 10 cm od posadzki
Grzejniki są fabrycznie pokryte emalią koloru białego i nie wymagają malowania.
Każdy grzejnik będzie wyposażony w komplet wieszaków naściennych lub podpór.
Sposób prowadzenia przewodów oraz miejsce zainstalowania grzejników zostało zamieszczone w części
graficznej opracowania. W pomieszczeniach sanitarnych grzejniki umieszczono w sposób umożliwiający
wygodny sposób korzystania z przyborów sanitarnych, tak aby był swobodny dostęp do grzejnika oraz
zapewniona estetyka pomieszczenia.
Na klatkach schodowych grzejniki umieszczono, tak aby nie kolidowały z ciągami komunikacyjnymi.
Podczas montażu elementów grzejnych należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta.
Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród
budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone.
Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych)
należy wyposażyć w armaturą spustowa.
Wszystkie grzejniki powinny być funkcjonalnie dopasowane do istniejącego wyposażenia pomieszczeń.
Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji c.o. wg Wymagań technicznych COBRTI INSTAL
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.
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Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak,
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturą na przewodach należy tak instalować, żeby
kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być
zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie
dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób
umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych)
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.
Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2÷3 kondygnacji,
lecz obsługujące nie więcej niż 20 ÷25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę odcinającą z
armaturą spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego.
Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy
ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu
szczelności instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy
wykonać /godnie / wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny
skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na
każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać
zgodnie z instrukcją producenta zaworów.
W projektowanej instalacji grzejnikowej ilość ciepła podawana do instalacji sterowana jest:
- lokalnie przy każdym odbiorniku na zaworze poprzez głowicę termostatyczną .
Regulacja instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz
odpowiedniej nastawy wstępnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. Wstępna nastawa zaworów
pozwoli na regulację hydrauliczną instalacji c.o.
Zawory termostatyczne dla każdego z grzejników należy wyposażyć w głowice termostatyczne w tzw.
wersji wzmocnionej (w przypadku pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej, o zwiększonej odporności
na wandalizm i manipulację osób niepowołanych, kradzież).
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i
badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.
Po przeprowadzeniu próby na gorąco instalację należy wyregulować do rzeczywistych parametrów pracy.
Stopnie nastawy na zaworach zostały pokazane na załączonych rysunkach.
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali
węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji.
Instalacja do dozowania inhibitora korozji
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach, gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane,
powinna być wykonana w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji.
Izolacja cieplna
Wszystkie przewody rozprowadzające prowadzone pod stropem parteru, przewody prowadzone w
pomieszczeniu kotłowni oraz piony należy zabezpieczyć termicznie poprzez wykonanie izolacji z otulin
termoizolacyjnych polietylenowych. Przy nakładaniu izolacji należy zapewnić odpowiednie przyleganie
izolacji do rur względnie mocować izolację spinkami lub taśmą.
Gałązki grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej.
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Podstawowym aktem prawnym zawierającym wytyczne dotyczące stosowania izolacji cieplnej jest
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm).
Załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia precyzyjnie definiuje wymagania dotyczące minimalnej grubości
izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej
wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania przy założeniu, że
współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego wynosi λ = 0,035 W/(m·K).
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna,
jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji
ogrzewczej.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia
izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozpraszanie się ognia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00 pkt VI.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.
6.3. Kontrola jakości robót
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów
przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym
6.3.2. Badanie odbiorników ciepła
Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów
budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary, umieszczenie
zaworów odcinających i ich dostępność.
6.3.3. Badanie przewodów
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, połączenia
spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny
zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów,
sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie
przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w przewodach
ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości
przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie,
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków
gałązek ich średnic.
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6.3.4. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów,
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, działania przez obserwację
wskazań.
6.3.5. Próby, warunki techniczne i wymagania przy odbiorze instalacji c.o.
Wszystkie instalacje rurowe powinny zostać poddane próbie ciśnieniowej wodnej po ich zmontowaniu.
Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg.
W zładzie należy utrzymywać stan jakościowy wody zgodny z obowiązującą normą PN-93/C-04607.
Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do
stosowania w budownictwie.
Próbę szczelności i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL
Warszawa oraz Ośrodek Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa.
Montaż, próby i odbiór instalacji c.o. z rur ze stali nierdzewnej prowadzić należy wg wytycznych dostawcy
rur.
Przed przystąpieniem do badania szczelności woda, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu,
powinna być skutecznie wypłukana woda. Czynność tą należy wykonywać przy dodatniej temperaturze
zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory
obejściowe całkowicie zamknięte.
Próbę należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, kanałów, przed zamurowaniem przejść przez ściany
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelności na zimno należy wykonać stosując manometr o średnicy tarczy min. 150 mm o
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa.
Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą
i inne rury zabezpieczające. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu
należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie
szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji
za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.
Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienia roboczego w najniższym punkcie
instalacji zwiększonego o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż 0,4 MPa i obserwujemy instalację. Należy
wykonać badanie wstępne i główne. Badania te należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w
Tablicy 9 Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne w instalacji ogrzewczej oraz Tablicą
10 Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów
metalowych.
Ciśnienie próbne instalacji: ppróbne = probocze + 2bar (nie mniej niż 4bar) = 4 + 2 = 6,0 bar .
Wynik badania szczelności można uznać za pozytywny jeżeli:
- w trakcie trwania próby wstępnej, obserwacji trwającej 0,5 h nie nastąpi spadek ciśnienia
większy niż 0,6 bar,
- w trakcie trwania próby głównej, obserwacji trwającej 2 h nie nastąpą przecieki, roszenia i
spadek ciśnienia większy niż 0,2 bar.
W przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć
przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania
wstępnego/
Badanie szczelności na gorąco można prowadzić po pozytywnym wyniku próby na zimno.
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli
była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy
ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a
następnie przeprowadzić badanie szczelności to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji,
sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi.
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Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła przy najwyższych
parametrach możliwych do osiągnięcia w dniu próby. Czas trwania próby 72h. W czasie trwania próby
należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp.
Szczelność eksploatacyjną uważa się za spełniającą wymogi jeżeli uzupełnienie w czasie 3 dobowej
obserwacji nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.
Odbiory częściowe i końcowe wg rozdz. I WTWiO.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VII.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.3.1. Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji
ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów
ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez
oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie
dokonać odbioru częściowego.
9.3.2. Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przepływ, ciśnienie
dyspozycyjne);
zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie
izolacyjności cieplnej.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
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c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowę i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano
instalację
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
k) instrukcję obsługi instalacji
W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczności wprowadzenia odstępstw
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania,
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W
ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00
„Wymagania ogólne” pkt IX.
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie.
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