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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy 
ul. Słowackiego 2 w Żywcu Zakres: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła cieplnego, 
budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji 
elektrycznej”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1. 

W stosunku do wszystkich przyjętych w dokumentacji technicznej norm dopuszcza się 
zastosowanie odpowiednich, równoważnych norm europejskich. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymieniowymi Specyfikacjami 
Technicznymi 
 

1. ST-01 Przebudowa węzła cieplnego 
2. ST-02 Przebudowa instalacji ciepłej wody, zimnej wody i cyrkulacji 
3. ST-03 Budowa instalacji solarnej 
4. ST-04 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania 
5. ST-05 Instalacje elektryczne 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.3. 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. 
 
1.4.4. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.5. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.6. 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 
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służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
1.4.7. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.9. 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. 
 
1.4.10. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
 
1.4.11. 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. 
 
1.4.12. 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. 
 
1.4.13. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.14. 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. 
 
1.4.15. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4.16. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.17. 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. U. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
1.4.18. 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. 
 
1.4.19. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określającą 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 powykonawczej obiektu budowlanego. 
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1.4.20. 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. 
 
1.4.21. 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. 
 
1.4.22. 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. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
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, przekaże dziennik budowy oraz 
dokumentację projektową i ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty,  
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− dostarczoną przez Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w warunkach umowy. 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 maja być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 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 musza być jednorodnie 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 ST 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 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, 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: 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. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 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 okładzin i pod 
jej powierzchnią, takich 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 
okładzin i pod jej powierzchnią wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruzu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone do poruszania w obrębie terenu budowy. 

 
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, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. 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 końcowego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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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 26 
września 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  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne Materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami lub Europejskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w  Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

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

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w PB PW i STWiOR. 

Liczba i wydajność sprzętu, narzędzi będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB PW 
i STWiOR. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót. 
 
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. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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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. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. 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 
ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. 
 
5.1.2. 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 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, Europejską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej lub Europejskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
3) 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 partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
 
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. 
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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, 
 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 ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 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 ST. 

 
 

[3] 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, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[4] 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 
 
Przedmiar robót 
Przedmiary sporządza się zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazanej  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącym m.in. formy dokumentacji projektowej – 
w tym przedmiarów robót - z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. 04.202.2072). 
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Wskazanie podstaw rzeczowych w przedmiarze robót ma na celu jedynie  uszczegółowienie opisu pozycji 
przedmiarowej, a nie narzucenie do obligatoryjnego stosowania jednostkowych nakładów rzeczowych 
przypisanych poszczególnym pozycjom przedmiarowym. 

Obmiary robót  

Ilościowy postęp realizowanych robót należy rejestrować w książce obmiarów, którą założy  
i będzie prowadził Wykonawca robót. Obmiary  wykonanych robót należy dokonywać na bieżąco i zapisywać do 
książki obmiarów robót. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na ocenę faktycznego postępu robót zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projektach budowlano-wykonawczych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysach 
ofertowych i wpisuje do książki obmiarów. Obmiary muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

W przypadku robót zanikających i podlegających zakryciu obmiar przeprowadzić należy bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obmiary 
należy  sporządzić w oparciu o miary pobrane z natury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Odbiory częściowe 

Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających będą przeprowadzone w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 W przypadku robót ulegających zakryciu Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o ich 
wykonaniu, w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania,  a w przypadku robót zanikających w celu 
dokonania obmiaru robót.  

Odbiory będą dokonywane wg zasad jak przy odbiorze końcowym z wyłączeniem dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do obrotu i stosowania zastosowanych wyrobów budowlanych, które będą zgromadzone u 
kierownika budowy i przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę przy odbiorze końcowym.  

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru częściowego jest Protokół częściowego odbioru robót. 

8.2 Odbiór końcowy 

Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru zrealizowanego  przedmiotu 
zamówienia. Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zrealizowany cały przedmiot zamówienia oraz 
przekazanie dokumentacji m.in. zawierającej komplet dokumentów dotyczących wyrobów budowlanych użytych 
do robót, oświadczenie  kierownika robót  dotyczące zgodności wykonanych robót ze specyfikacją oraz  
przepisami i normami, książki obmiarów, projekty z zaznaczonymi zmianami wykonawczymi, karty gwarancyjne i 
wszystkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia odbioru. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym.  Odbioru końcowego dokonają przedstawiciele 
Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół końcowego odbioru robót.  
Ponadto szczegółowe zasady dotyczące odbioru końcowego wynikają z zapisów umowy. 

 
8.3 Odbiór ostateczny 
  
Odbiór ostateczny następuje najpóźniej w dniu upływu okresu rękojmi. Odbiór ostateczny powinien być 
stwierdzony na piśmie w formie protokołu podpisanego przez obie strony umowy”.  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. 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 wyrobach 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). 

9.2. 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 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. 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). 

 
9.3. 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 Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1  WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przebudowy węzła cieplnego, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku I 
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 2 w Żywcu Zakres: przebudowa instalacji centralnego 
ogrzewania, przebudowa węzła cieplnego, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz budowa 
instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej”. 

  
1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
W stosunku do wszystkich przyjętych w dokumentacji technicznej norm dopuszcza się 

zastosowanie odpowiednich, równoważnych norm europejskich. 
 

1.3  Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie węzła kompaktowego zgodnie z dokumentacją projektową. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów technologicznych i armatury wraz z izolacjami ciepłochronnymi , 
 montaż kompaktowego węzła ciepłowniczego, 
 montaż zaworów regulacyjnych, 
 montaż pomp, 
 montaż zasobnika c.w.u. 
 wykonanie niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących, 
 uruchomienie i regulacja działania węzła. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptację Inspektora Nadzoru 

 
 

2 MATERIAŁY 
 
UWAGA : 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I 
SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU 
WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA 
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DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA (OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 
- SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH LUB NIE GORSZYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH 
- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

 
Do wykonania węzła mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
odpowiednik normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
 
3 SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 

odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Montaż rurociągów 
 

Rurociągi stalowe układu węzła cieplnego. będą łączone przez gwintowanie lub spawanie. Przed 
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy).  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 
lub stropu. 

 
Próby i odbiór przyłączenia węzła cieplnego do istniejącej przyłącza sieci ciepłowniczej 

przeprowadza Wykonawca w obecności przedstawiciela firmy ciepłowniczej. Instalacja przed 
pomalowaniem musi być poddana próbie szczelności. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Sposób 
prowadzenia przewodów powinien spełniać wymagania zawarte w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 
5.2 Montaż kompaktowego węzła z osprzętem 
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Montaż kompaktowego węzła cieplnego  musi być wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami 
montażowymi producenta. 

 
5.3 Montaż armatury 
 

Montaż armatury musi być wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami producenta. 
 

5.4 Montaż pomp 
 

Montaż pomp musi być wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami producenta. 
 

5.5 Uruchomienie i regulacja działania wymiennikowni 
 

Po zakończeniu montażu urządzeń, osprzętu i armatury węzła należy przeprowadzić kontrolę wykonania 
i działania poszczególnych zespołów, a szczególnie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. Następnie 
kilkakrotnie przepłukać instalację wodą i po odcięciu naczynia przeponowego przeprowadzić próbę szczelności 
instalacji na zimno przy ciśnieniu roboczym powiększonym o 2 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej próby 
i usunięciu ewentualnych usterek przeprowadzić próbne 72 godzinne uruchomienie węzła, a następnie badanie 
szczelności instalacji na gorąco przy ciśnieniu roboczym węzła. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem węzła powinna być przeprowadzana w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami 
producentów. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych robót 
wykonanych wg projektu i ST, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót polegających na wykonaniu węzła cieplnego należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
i instrukcjami producentów. 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: przejścia dla 
przewodów przez ściany ─ i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). Z odbiorów międzyoperacyjnych należy 
spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji technologicznej kotłowni. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w 
trakcie wykonywania robót) 
• dziennik budowy, 
• protokół odbioru przez UDT, 
• protokół odbioru węzła z udziałem przedstawiciela dostawcy ciepła , 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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• protokóły pomiarów elektrycznych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
• instrukcja obsługi węzła. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z obiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 

Przedmiarze Robót (ofercie). 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbiorów kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji. Warszawa 2000. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II, Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Arkady, Warszawa 
1988. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przebudowy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji , które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 2 w Żywcu Zakres: 
przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła cieplnego, budowa instalacji ciepłej wody 
użytkowej i cyrkulacji oraz budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej”. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

W stosunku do wszystkich przyjętych w dokumentacji technicznej norm dopuszcza się 
zastosowanie odpowiednich, równoważnych norm europejskich. 

 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z przebudową instalacji ciepłej wody, zimnej wody i cyrkulacji. 
 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami, oraz wytycznymi. 
 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i 
urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez 
ludzi.   
INSTALACJA WODY ZIMNEJ – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się 
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia 
(studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
WODA DO PICIA   – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 
ZESTAW WODOMIERZOWY – umożliwia zainstalowanie wodomierza na przyłączu wodociągowym, 
wyposażony w zawór antyskażeniowy zawór zwrotny, zawory odcinające. 
ARMATURA PRZEPŁYWOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
ARMATURACZERPALNA – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.6 Dokumentacja robót budowlanych objętych ST 
Dokumentację robót budowlanych ST stanowią: 
-Projekt wykonawczy 
-Przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r wraz z późniejszymi zmianami. O wyrobach 
budowlanych, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów 

-protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych 

-dokumentacja powykonawcza 
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Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-zabudowa rury z PE  zasilającej w wodę budynek płytami ogniochronymi o odporności ogniowej EI120 
-montaż zaworu antyskażeniowego 
-montaż zaworu elektromagnetycznego odcinającego dla instalacji p. poż. 
-zaślepienie istniejących odejść pod piony instalacji wody socjalno – bytowej od instalacji p. poż. 
-montaż rurociągów wody socjalno bytowej  
-montaż armatur 
-badania instalacji 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

2.2 Wymagania dla materiałów i urządzeń dla poszczególnych rodzajów robót objętych ST 
 
RURY I KSZTAŁTKI 
-rury oraz kształtki z PE-RT/Al/PE-RT – przeznaczone do ciepłej i zimnej wody użytkowej 
 
ARMATURA 
-na przewodach wodociągowych należy montować armaturę odcinająca zgodną z dokumentacją 

projektową armatura powinna posiadać stosowne aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w instalacjach 
wodociągowych 

 
OBUDOWA OGNIOCHRONNA 
- na zasilaniu w wodę budynku z istniejącego przyłącza wodociągowego należy zastosować płytę 

ogniochronną np. krzemianowo-wapniową o grubości 10 mm zastosowana płyta powinna posiadać odpowiednie 
aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w tego typu instalacjach. Płyta powinna mieć odporność ogniowa EI 
120. 

IZOLACJA  
- przewody instalacji wodociągowej należy izolować zgodnie z projektem wykonawczym. 
 

2.3 Warunki przyjęcie na budowę materiałów, wyrobów i urządzeń do robót budowlanych objętych 
ST 

Wyroby i materiały do robót objętych ST mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 
-są właściwie oznakowane i opakowane 
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobów przygotowanych fabrycznie również ich karty 
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów 

-niedopuszczalne jest stosowanie do robót objętych ST wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywania robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terenie przewidzianym kontraktem. 
 

4.1 Transport i składowanie rur wodociągowych 
 
-rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
-jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać 1 m, 
-podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. 
-podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna 
być ustawiona w poziomie. 
-rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
-armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniom 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
-przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą 
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury 
nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
-oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, 
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach 
na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 
1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 
m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 
-składowanie rur i kształtek PEX/Al/PEX w wiązkach lub luzem (kształtki w skrzyniach) 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1 Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy: 
-wyznaczenie miejsc układania rur i kształtek 
-wykonanie otworów i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia 
-wykonanie bruzd w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodnych 
 

MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 
Rurociągi mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach 
 

POŁĄCZENIA RUR I KSZTAŁTEK 
- SYSTEM RUR Z PE-RT/Al/PE-RT 

Rury i kształtki łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie zgodnie z wytycznymi producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien obejmować badania odbiorcze szczelności i zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić 
zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju robót. Kontrola wykonania instalacji 
wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 

6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robót objętych ST zawarte są w ST-00 Wymagania ogólne. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1 Zakres badań odbiorczych instalacji wodociągowej 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności stanu faktycznego z inwentaryzacją techniczną. 
- zbadaniu protokołów odbioru częściowych i zanikowych 
- zbadania jakości  
- zbadanie szczelności instalacji wodociągowej 
- zbadanie spadków ciśnienia wody w instalacji 
Wyniki badań powinny być spisane w postaci protokołów odbiorów technicznych częściowych. 
 

8.2 Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej podanych w punkcie 5.1. Z przeprowadzonego 
odbioru robót poprzedzających należy sporządzić protokół odbioru. 

8.3 Odbiór robót częściowych 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi oraz wytycznymi producenta. 
-sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
przepisach. 
-przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających będą przeprowadzone w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
W przypadku robót ulegających zakryciu Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o ich 
wykonaniu, w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania,  a w przypadku robót zanikających w celu 
dokonania obmiaru robót.  

Odbiory będą dokonywane wg zasad jak przy odbiorze końcowym z wyłączeniem dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania zastosowanych wyrobów budowlanych, które będą 
zgromadzone u kierownika budowy i przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę przy odbiorze końcowym. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru częściowego jest Protokół częściowego odbioru robót. 
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8.4 Odbiór robót końcowych wykonania instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej na przewodach 
wodociągowych w kanale technologicznym 
- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą. 
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi. 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich przepisach. 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru zrealizowanego  przedmiotu 
zamówienia. Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zrealizowany cały przedmiot zamówienia oraz 
przekazanie dokumentacji m.in. zawierającej komplet dokumentów dotyczących wyrobów budowlanych użytych 
do robót, oświadczenie  kierownika robót  dotyczące zgodności wykonanych robót ze specyfikacją oraz  
przepisami i normami, książki obmiarów, projekty z zaznaczonymi zmianami wykonawczymi, karty gwarancyjne i 
wszystkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia odbioru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonają 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół końcowego 
odbioru robót. Ponadto szczegółowe zasady dotyczące odbioru końcowego wynikają z zapisów umowy. 

8.5 Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny następuje najpóźniej w dniu upływu okresu rękojmi. Odbiór ostateczny powinien być 
stwierdzony na piśmie w formie protokołu podpisanego przez obie strony umowy. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Normy 
-PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
-PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen 
(PP). Część 1: Wymagania ogólne. 
-PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 
-PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne. 
-PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
-PN-81/B-10700/00Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 

9.2 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). 
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-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 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 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
-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). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
-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 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 
664). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. 
Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156). 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). 
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, 
poz. 455). 

9.3 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 wyrobach 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 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. 
U. Nr 72, poz. 747). 
 

9.4 Inne dokumenty 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 03 BUDOWA INSTALACJI SOLARNEJ  

CPV 09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
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1  WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy instalacji solarnej i towarzyszących instalacji, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 2 w Żywcu Zakres: 
przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła cieplnego, budowa instalacji ciepłej wody 
użytkowej i cyrkulacji oraz budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej”. 

 
1.2  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
W stosunku do wszystkich przyjętych w dokumentacji technicznej norm dopuszcza się 

zastosowanie odpowiednich, równoważnych norm europejskich. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową instalacji 
wspomagającej przygotowanie cieplej wody użytkowej w oparciu o wykorzystanie kolektorów słonecznych. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
 

1.4.1 Wspólny Słownik Zamówień 
 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI). 

 
2 MATERIAŁY  
 
UWAGA : 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I 
SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU 
WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA 
DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA (OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 
- SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH LUB NIE GORSZYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH 
- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
 
 
2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót 
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez INI. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i były dostępne do 
kontroli przez INI. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub 
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 

 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę 
materiału musi zaakceptować projektant. Materiały użyte do budowy instalacji powinny spełniać wymagania 
podane w dokumentacjach technicznych, właściwych normach i aprobatach technicznych. 

 
2.4 Urządzenia, przewody i armatura instalacji solarnej 

Zastosowane kolektory słoneczne płaskie powinny odpowiadać parametrom eksploatacyjnym 
udokumentowanym badaniami wykonanymi przez niezależne od producenta, polskie lub zagraniczne instytucje 
badawcze. 
Zastosowane kolektory słoneczne płaskie mają być wykonane zgodnie z: 

 PN-EN-12975-1:2004 
 PN-EN-12975-2:2002 

Należy zachować minimalną łączną powierzchnię absorpcji oraz minimalną łączną moc cieplną 
zastosowanych kolektorów słonecznych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Systemy do montażu kolektorów słonecznych: 
 odporne na korozję bez konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających   

Zastosowany układ automatyki powinien spełniać następujące funkcje: 
 sterowanie pracą pomp obiegowych w zależności od różnicy temperatur, 
 realizować procedurę schładzania kolektorów po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej, 
 realizować funkcję przeciwmrozową i schładzającą, 
 zabezpieczać odbiorniki ciepła oraz urządzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich 

temperatury maksymalnej, 
 realizować funkcję pracy w trybie urlopowym. 

Zastosowane naczynia przeponowe i zawory bezpieczeństwa: 

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa oraz 
naczynia wzbiorcze odporne na działanie środka antyzamarzającego posiadające dopuszczenie i certyfikaty 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego.  
Rurociągi 

Przewody obiegu solarnego od kolektorów słonecznych na dachu budynku do zasobnika wykonać z rur 
miedzianych zgodnie z PN-74/H-82120 oraz łączników mosiężnych do lutowanych połączeń kapilarnych lutem 
twardym w temp. powyżej 450°C (wg PN-92/H-87025). W instalacji miedzianej stosować wyłącznie materiały 
jednorodne. Nie stosować ocynkowanych rur i złączek oraz uszczelek grafitowanych. Powierzchnie zewnętrzne i 
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wewnętrzne rur powinny być gładkie i czyste, bez defektów wynikających z przeciągania. Powierzchnie nie 
powinny wykazywać rys, pęknięć, porów oraz widocznych śladów po obróbce. Kompletację materiałową instalacji 
z rur miedzianych wykonać zgodnie z wytycznymi COBRTI „INSTAL”. 
Armatura odcinająca. 

Jako armaturę odcinająca instalacji solarnej stosować zawory kulowe za stopów miedzi (mosiężne lub z 
brązu) PN 1,6 MPa, T 130°C. 

Parametry pozostałych urządzeń i materiałów powinny spełniać wymagania urządzeń i materiałów 
zastosowanych w dokumentacji projektowej. 
 
3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez INI. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może 
być zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
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, ST i 
wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez INI, 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 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować 
środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku - 
można używać tylko pasy. 

 
6 WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami INI. Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
ponosi Wykonawca. 

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia należy 
wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.  
 
6.2 Montaż kolektorów 

Całość instalacji solarnej powinna być zmontowana wg uznanych zasad techniki. Należy przestrzegać 
przepisów bhp w tym dopuszczalnych obciążeń i wymaganych odległości od krawędzi dachu. Kolektory 
zamontować starannie, aby zapewnić odporność konstrukcji na obciążenia śniegiem, silne podmuchy wiatru i 
działanie innych czynników atmosferycznych. Montażu kolektora dokonać w taki sposób, aby strona tabliczki 
znamionowej znalazła się przy pierwszym i ostatnim kolektorze na zewnątrz. Rury łączące nie mogą być 
uszkodzone i zabrudzone. Wszystkie połączenia wtykowe (pierścienie samouszczelniające) w kolektorach mogą 
być nasmarowane tylko i wyłącznie dołączonym do zestawu przyłączeniowego specjalnym smarem. Połączenia 
nie powinny wchodzić w kontakt ze zwykłymi olejami, smarami lub innymi środkami smarnymi. 

 
6.3 Montaż przewodów instalacji solarnej 
 

Przewody solarne wykonać z rur miedzianych zgodnie z normą PN-74/H-82120. W instalacji miedzianej 
stosować wyłącznie materiały jednorodne. Przewody łączące kolektory z zasobnikiem c.w.u. prowadzić zgodnie z 
częścią graficzną dokumentacji projektowej, z zachowaniem spadków zapewniających opróżnienie instalacji 
przez specjalną armaturę umieszczoną w węźle w najniższym miejscu instalacji. Trasa przewodów i układ 
połączeń przewodów na dachu budynku wg rys. „Rzut dachu – instalacja solarna”. Zachowywać spadki 
przewodów umożliwiające właściwe odpowietrzenie instalacji. 

Wykonać połączenia odporne na ciśnienie i temperaturę postojową kolektora (ok. 220 °C ). Przejścia 
przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Całość instalacji z rur miedzianych wykonać 
zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
„INSTAL”. 
 
6.4 Montaż armatury 
 

Armatura stosowana w instalacji solarnej powinna umożliwiać demontaż bez konieczności wycinania 
przewodów, stąd każdy zawór dla instalacji miedzianej zaopatrzony jest dwustronnie w rozłączne króćce z 
kielichami do lutowania. Stosować lutowanie lutem twardym wg wytycznych stosowania instalacji z rur 
miedzianych ”COBRTI” Instal. 

 
6.5 Izolacje ciepłochronne  

Izolacja termiczna przewodów solarnych na dachu budynku musi być odporna na czynniki zewnętrzne takie 
jak promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia zawarte w powietrzu i opadach atmosferycznych oraz na 
ptasie odchody. Przewody solarne zaizolować materiałem odpornym na temperaturę stagnacji układu, czyli ok. 
220 °C. 
 
7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 
7.1 Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 
7.2 Certyfikaty i deklaracje 

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych i właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską lub Europejską Normą lub Aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej lub Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą dostarczone INI przez 
Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.3 Dokumenty budowy 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 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 INI. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowego odtworzenia w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7.4 Sprawdzenie poprawności montażu instalacji solarnej. 

Montaż, pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowane 
firmy instalatorskie. 

Zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń, po zakończeniu montażu dokonać sprawdzenia następujących 
elementów instalacji: 
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-  montaż zgodnie ze schematem technologicznym i obowiązującymi normami, 
-  zamontowanie kolektorów z lekkim nachyleniem po stronie orurowania, 
-  poprawność wykonania przyłączy zasilania i powrotu, 
-  prawidłowość zamontowania czujników temperatury, 
-  montaż odpowietrzenia w najwyższym punkcie instalacji oraz zamknięcie odpowietrzników po uruchomieniu 

instalacji, 
-  czy wszystkie śruby, złączki rurowe i pokrywy są dokręcone, 
-  objętość naczynia wzbiorczego odpowiadać powinna wartości podanej w dokumentacji, 
-  nastawę ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym wykonać odpowiednio do ciśnienia w instalacji solarnej. 

Jeżeli ciśnienie wstępne naczynia przeponowego jest niższe niż wartość wymagana, należy dopełnić go 
azotem do wartości wymaganej, 

-  sprawdzić izolację cieplną pod kątem właściwego rozmieszczenia i poprawnego wykonania, 
- dokonać oceny zgodności zastosowanych materiałów w i wyrobów gotowych z dokumentacją techniczną, 

normami ( sprawdzenie certyfikatów, atestów, zaświadczeń). 
Dokonać przeglądu jakościowego wykonanych robót, z uwzględnieniem usytuowania, spadków, połączeń, 

kompensacji i mocowania przewodów. 
 
7.5 Próby szczelności. 
 

Zmontowane przewody i urządzenia układu solarnego należy poddać próbom w zakresie szczelności na 
zimno oraz szczelności i działania na gorąco. Próby przeprowadzać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
W czasie prób i późniejszej eksploatacji przestrzegać zasad: 

- wszelkie prace przy obiegu solarnym oraz jego podzespołach mogą być wykonywane tylko przy silnym 
zachmurzeniu, wcześnie rano, wieczorem lub przy zasłoniętych kolektorach, 

- w żadnym przypadku nie wolno przepłukiwać instalacji w czasie mrozu, 
- nie należy opróżniać instalacji za pomocą pompy ssącej, 
- należy przestrzegać instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wytycznych producenta urządzeń,. 
- wykonanie prób i badań przeprowadzać przy udziale specjalistycznego serwisu producenta urządzeń 

solarnych. 
 
7.5.1 Badanie szczelności na zimno. 
 

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji termicznej. 
Przed przystąpieniem do prób należy instalację kilkakrotnie, skutecznie przepłukać wodą. Na 24 h przed 

wykonywaniem prób instalacja powinna być napełniona wodą i dokładnie odpowietrzona. W tym czasie należy 
dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, 
zaworów itp. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia 
badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, 
zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% większym od 
ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Instalację solarną poddać próbie na ciśnienie 6 bar. Wynik 
próby uważa się za pozytywny jeżeli w ciągu 0,5 godziny manometr nie wykaże spadku ciśnienia próbnego w 
instalacji, a także nie stwierdzi się roszenia lub przecieków. 

 
7.5.2 Badanie szczelności na gorąco. 
 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy wykonać po pozytywnym wyniku próby 
ciśnieniowej na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych badań zabezpieczenia 
instalacji. 
1.  Zgodnie z DIN 18380 całkowicie opróżnić system i napełnić go czynnikiem grzewczym solarnym również w 

przypadku, gdy instalacja powinna być uruchomiona w późniejszym czasie. Stosować tylko czynnik solarny 
dostarczany przez producenta urządzeń. Nie łączyć czynnika solarnego z innymi nośnikami ciepła. 
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2.  Odpowietrzyć instalację solarną. Otworzyć zawór regulacyjny strumienia przepływu. Nastawić pompę 
obiegową na najwyższy stopień i odpowietrzyć przez kilkakrotne włączanie i wyłączanie. Odpowietrzanie 
należy prowadzić do chwili, aż zawór regulacyjny strumienia przepływu przy włączonej pompie przyjmie 
stałą pozycję. 

3.  Nastawić pompę obiegową na wielkości zgodne z parametrami projektowymi. 
4.  Kilka dni po uruchomieniu instalacji należy ją ponownie odpowietrzyć. W przypadku spadku ciśnienia 

uzupełnić czynnik grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzyć instalację. 
5.  Zamknąć trwale odpowietrzniki zamontowane w najwyższych punktach instalacji na dachu budynku (w 

czasie pracy instalacji solarnej odpowietrzniki powinny być zamknięte).  
Przed przystąpieniem do próby działania instalacji na gorąco, instalacja powinna być uruchomiona w 

okresie przynajmniej 72 godzin.  
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. oraz 

skontrolować zdolność kompensacyjną. Wszystkie zauważone nieszczelności i usterki należy usunąć. Wynik 
próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Po pozytywnej próbie szczelności poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalacje można uznać za 
spełniająca wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne 
uzupełnianie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

 
7.6 Sprawdzenie zgodności przepływu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji 

technicznej. 
 

Sprawdzenie należy przeprowadzić po próbie szczelności . Wielkość przepływu i nastawa zaworu 
regulacyjnego powinna być zgodna z dokumentacją techniczną. 
 
7.7 Sprawdzenie wyregulowania zaworów bezpieczeństwa. 
 

Sprawdzenie polega na powodowaniu wzrostu ciśnienia przepływającego czynnika grzejnego ponad 
ustalone dla zaworu ciśnienie i obserwację manometru związanego z zaworem bezpieczeństwa. Zawór 
bezpieczeństwa powinien zadziałać z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

8.1.1  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 
8.1.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje INI i Użytkownik instalacji. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem INI i Użytkownika. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie INI. 

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

 
8.1.4  Odbiór ostateczny 

8.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI 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 ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
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 ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń o pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.1.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
-  recepty i ustalenia technologiczne, 
-  rejestry obmiarów, 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST, 
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST, 
-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania, 
-  protokół przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodów, łącznie z wynikami wykonanych analiz, 

protokoły prób ciśnieniowych, 
-  dokumenty urządzeń ciśnieniowych. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po 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. 

 
8.1.5  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami INI jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY I INNE DOKUMENTY 
Obowiązujące przepisy prawa: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. 
Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 

Informacje zawarte w: odpowiednich normach, Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji, 
Literaturze technicznej 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. – mont., cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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ST- 04 PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące realizacji robót 
przebudowy instalacji centralnego ogrzewania przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych p.n. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 2 w Żywcu 
Zakres: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła cieplnego, budowa instalacji ciepłej 
wody użytkowej i cyrkulacji oraz budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

W stosunku do wszystkich przyjętych w dokumentacji technicznej norm dopuszcza się 
zastosowanie odpowiednich, równoważnych norm europejskich. 

 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- demontaż istniejących grzejników oraz przewodów instalacji c.o., 
- naprawa i malowanie ścian po starych grzejnikach 
- montaż nowoprojektowanych przewodów c.o. 
- montaż grzejników oraz armatury, 
- wpięcie nowoprojektowanej instalacji c.o. do projektowanego systemu zasilania w ciepło, 
- wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej układu 
- roboty wykończeniowe ścian i stropów 
- uruchomienie układu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi właściwymi normami i  
przepisami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
UWAGA : 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I 
SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU 
WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA 
DANYCH ROZWIĄZAŃ. W PRZYPADKU BRAKU W OFERCIE INFORMACJI O ZASTOSOWANIU 
MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH ZAMAWIAJĄCY PRZYJMUJE, ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

 36

PROJEKTEM. KRYTERIUM RÓWNOWAŻNOŚCI BĘDĄ PARAMETRY TECHNICZNE MATERIAŁÓW I 
URZĄDZEŃ WYKAZANE W NINIEJSZEJ STWIOR ORAZ W PROJEKCIE WYKOANWCZYM. 

Do wykonania przebudowy instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać właściwym normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 

 
2.1. Użyte materiały 

 Rury stalowe czarne 
 Grzejniki płytowe stalowe, płytowe stalowe higieniczne 
 Zawory regulacyjne  
 Głowice termostatyczne   

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zakres i kolejność wykonania robót 
 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 
 

 demontaż istniejących grzejników oraz przewodów instalacji c.o., 
 naprawa i malowanie ścian po starych grzejnikach 
 montaż nowoprojektowanych przewodów c.o. 
 montaż grzejników oraz armatury, 
 wpięcie nowoprojektowanej instalacji c.o. do projektowanego systemu zasilania w ciepło, 
 wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznej układu 
 roboty wykończeniowe ścian i stropów 
 uruchomienie układu. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami właściwych norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
oraz instrukcjami producentów. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
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kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami  prawa i norm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. Ilość 
robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych robót 
wykonanych wg projektu i ST, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.  
 

8.1 Odbiór  instalacji c.o. 
 

 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 regulacje montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie 
założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
 

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, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
g) protokóły 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. 
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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 
odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły 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. 
 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 
 
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania 
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – zeszyt 6 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące realizacji robót 
instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych p.n. „Termomodernizacja 
budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 2 w Żywcu Zakres: przebudowa instalacji 
centralnego ogrzewania, przebudowa węzła cieplnego, budowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz 
budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

W stosunku do wszystkich przyjętych w dokumentacji technicznej norm dopuszcza się 
zastosowanie odpowiednich, równoważnych norm europejskich. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych pomieszczeń oraz instalacji elektrycznych wspólnych: 

 Instalacje elektryczne wymiennikowni 
 Instalacje elektryczne na potrzeby instalacji solarnej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą właściwych norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
• roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
 
UWAGA : 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I 
SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU 
WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA 
DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( OPARTE NA PRODUKTACH 
INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 
- SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH 
-PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
-UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
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Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”. Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być 
zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodności. 
Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niższą niż 500V. Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w 
pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym 
niż IP44. 

 
2.2. Wymagania, składowanie 
 

Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość. Przewody elektryczne należy przechowywać w kręgach. Kręgi powinny posiadać metryczki 
przedstawiające typ przewodu oraz jego długość. Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, 
suchych i oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 

 
2.3. Rodzaj użytych materiałów: 
 

 Tablice elektryczne 
 przewody elektryczne 
 rury osłonowe PVC sztywne i karbowane 
 puszki instalacyjne 
 odgałęźniki 
 łączniki natynkowe 
 gniazda natynkowe 
 bednarka ocynkowana 
 złączki, uchwyty, wsporniki i inne materiały pomocnicze 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach 
zgodnych z wymaganiami producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
oraz w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje 
elektryczne”. Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
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jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Zestawienie rodzaju robót do wykonania 

 montaż tablic elektrycznych 
 montaż rurarzu pod oprzewodowanie 
 układanie przewodów w gotowym rurarzu 
 instalacja sterowania i automatyki kotłowni 
 instalacja wyrównawcza 
 instalacja uziemiająca 
 pomiary 

 
5.2.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 
 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń. 
 
5.2.2. Połączenia elektryczne przewodów 
 

 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 
przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 

 połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. 
 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 
 

5.2.3. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 

instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub 
prostopadłych do ścian i stropów. 

 
5.2.4. Próby pomontażowe 
 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 

 
5.3. Warunki szczegółowe wykonania robót 
5.3.1. Osadzanie puszek 
 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodów. Puszki należy osadzić na ścianach (przed ich 
tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 

 
5.3.2. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 
 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek 
powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Podłoże do układania na nim przewodów 
powinno być gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Przed 
tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub 
w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

 
5.3.3. Łączenie przewodów 
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W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 
 
5.3.4. Przejścia przez ściany i stropy 
 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 
 
5.3.5. Montaż osprzętu 
 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 1,4m. 

 
5.3.8. Instalacja uziemiająca 
 

Połączenia wyrównawcze. 
Połączeniem wyrównawczym objąć: 

 zacisk PE w rozdzielnicy 
 główną szynę wyrównawczą 
 inne przewodzące prąd instalacje rurowe. 
Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółto- zielonym. Przewody wyrównawcze należy 

układać tak aby nie były narażone na naprężenia i uszkodzenia. Metalowe poręcze objąć połączeniami 
wyrównawczymi. Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Jako połączenia wyrównawcze miejscowe 
mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-
IEC 60364-5-54:1999 

 
5.3.9. Próby 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji 
zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów 
należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Należy wykonać następujące próby: 

 ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych 
 pomiar rezystancji izolacji 
 samoczynnego wyłączenia zasilania 
 pomiar natężenia oświetlenia 
 badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
 pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 
 

5.3.10. Dokumentacja powykonawcza 
 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołączyć kopie 
deklaracji zgodności zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” . Wszystkie 
badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
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ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Po 
wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze". 
Należy sprawdzić: 

 czy nie pozostawiono ostrych krawędzi korytek (listew) przy zejściach przewodów, 
 czy izolacja przewodów nie posiada widocznych uszkodzeń powłoki zewnętrznej, 
 prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
 ułożenie listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 
 instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 
 miejsca wyprowadzenia przewodów uziemiających, 
 wyniki pomiarów rezystancji uziemień, 
 protokoły pomiarów elektrycznych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu i Przedmiaru Robót, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robót są jednostki określone w Przedmiarze 
Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.1.2. Odbiór częściowy 
 

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

 
8.1.3. Odbiór ostateczny robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. 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 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

 45

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, 
 certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych materiałów i urządzeń, 
 instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, 
 wyniki pomiarów i testów. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze) 
PN-EN 61140:2016-07Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  
PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690). 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V „Instalacje elektryczne”. 
• aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów. 


