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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Rodzaj przedsięwzięcia: roboty sanitarne 

Nazwa: „Budynki Zespołu Szkół Nr 1 i 2 przy ul. Zuzanny Morawskiej 29 w Mławie”.  

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający –  Powiat Mławski, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława 

UŜytkownik – Zespół Szkół nr 1 i 2 w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29 w Mławie 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno - uŜytkowe 

Modernizowane budynki są obiektemi trzykondygnacyjnymi  ( budynek Zespołu Szkół nr 1 – 
niepodpiwniczony, budynek zespołu Szkół nr 2 – podpiwniczony) przekryte dwuspadowym dachem. 
Budynek Zespołu nr 1 składa się z trzech połączonych brył, zaś budynek Zespołu nr 2 składa się z 
pojedynczej prostokątnej bryły. W obydwu budynkach Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 i 2 naleŜy 
wymienić instalację centralnego ogrzewania oraz ocieplić budynki styropianem o grubości 10 cm. 
Obecnie budynki wyposaŜone są w instalację centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym zasilanym 
przez Istniejącą kotłownie gazowo - olejową w budynku Zespołu Szkół Budowlanych nr 2. 
Termomodernizacja budynków polega na całkowitej wymianie centralnego ogrzewania w obydwu 
szkołach oraz dociepleniu zewnętrznych ścian w celu zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła 
przez przegrody zewnętrzne. 

Zakres robót obejmuje wykonanie  remontu i modernizacji centralnego ogrzewania oraz docieplenie 
ścian, spełniającego wymagane funkcje techniczne i uŜytkowe określone w dokumentacji projektowej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi wymienionymi w punkcie 1.4.2. 

1.3.1.1. Rodzaje występujących robót: 

1. roboty murowe 
2. roboty izolacyjne 
3. hydraulika i roboty sanitarne 

1.3.2. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych obiektach  
i zadaniach 

1. Obiekt : „Budynki Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 i  2 w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej nr 
29” 

� Instalacje wewnętrzne: centralnego ogrzewania.  
� Roboty wykończeniowe – naprawa szachtów instalacyjnych 
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1.4. Dokumentacja techniczna 

1.4.1. Spis projektów  

1. PBW – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

1.4.2. Opis szczegółowych specyfikacji technicznych 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 
montaŜowych i specjalistycznych umoŜliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe 
techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja Techniczna 
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji 
pozwolenia na budowę. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest Dokumentacja Inwestycji – opis inwestycji, rysunki 
oraz Projekty Budowlano-Wykonawcze i przedmiary na podstawie, których moŜna określić 
szczegółowy zakres i rodzaje robót - dostępne są u Zamawiającego.  

1.5. Definicje i skróty 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  

1. Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, ofertę, 
rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie. 

2. Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za 
wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami  warunków 
umowy. 

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia. 

5. Operat  kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w 
czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych 
prób, geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót; stanowiące 
podstawę do ich oceny i odbioru końcowego. 

6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

7. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 
wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 
odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy 
zajęta w uŜytkowanie przez Zamawiającego. 

8. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy. 

9. Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

10. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
11. Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 
12. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami, 

ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
14. InŜynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, wyznaczona 

przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.( w rozumieniu 
Ustawy  Prawo Budowlane - InŜynierem określa się inspektora nadzoru - koordynatora) 
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15. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w Umowie . 

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
17. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 

określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty 
budowlane, włączony do Kontraktu  

18. Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne 
wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.  

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

20. Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

21. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego 

22. Dokumentacja budowy — naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu takŜe dziennik montaŜu. 

23. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 
Wykonawcę. 

24. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

25. Właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

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

27. Obszar oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

28. Droga tymczasowa (montaŜowa) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

29. Dziennik budowy - naleŜy 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. 

30. Rejestr obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą 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. 

31. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 

32. Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

33. Odpowiednia zgodność - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

34. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora  
Nadzoru. 

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

36. Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i 
uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
InŜynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca. 

1.6.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz 
reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
(projekty budowlane i projekty wykonawcze) i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
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1.6.2. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym równieŜ dokumentację geodezyjną. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 1 kpl. w/w dokumentacji. 

Dokumentacja zawierająca wszystkie wymienione wyŜej dokumenty, winna być opracowana i 
skompletowana do dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W dniu odbioru końcowego 
Wykonawca przekaŜe 1 egz. w/w dokumentacji Zamawiającemu. 

1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez  
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
 w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
InŜynier moŜe zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 

� Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

� Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

� W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
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urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
� Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony 
winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i 
montaŜowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W 
Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

1.6.5. 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 wykończania Robót Wykonawca będzie: 

� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
� Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
moŜliwością powstania poŜaru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane przez personel Wykonawcy  lub 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.  

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
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od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.6.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora  Nadzoru. 

1.6.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i 
odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, 
Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami  przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej 
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odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca  
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników lub z ich winy. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich  materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 

1.6.11. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez InŜyniera. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 

� stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
� stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
� plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
� plan działania w związku z organizacją ruchu, 
� działania przeciwpoŜarowe, 
� działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
� zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
� działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
� inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

1.6.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do Robót od daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich  elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do czasu podpisania protokółu końcowego odbioru robót . 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty 



Specyfikacje techniczne                                                                  str. 14/39 

PROJEKT: Termomodernizacja Budynków Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 i 2 w Mławie przy ul. Zuzanny 
Morawskiej 29”. 
 

1.6.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6.15. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, 
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w 
odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą 
spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót  muszą 
uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 

Zastosowane materiały muszą posiadać właściwości uŜytkowe spełniające wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym . 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Inspektor  Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. 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 właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

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

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
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Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

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

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

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub 
ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 
zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program robót 

MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny 
z harmonogramem załączonym do Oferty. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi  
Nadzoru; 

Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor  Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

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

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora  
Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor  
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
� uwagi i polecenia Inwestora, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu Robót, 
� Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 

Inwestorowi do ustosunkowania się. 
� Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
� Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
� Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót chyba, Ŝe będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). 
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6.8.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru naleŜy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót a w 
szczególności: 

� wyniki pomiarów bezpośrednich 
� obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
� rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez InŜyniera stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie 
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 
realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach InŜynier moŜe wyrazić zgodę na okresowe 
płatności częściowe. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, 
lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną 
dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłoŜone InŜynierowi. 

Wykonawca winien przekazywać InŜynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w 
celu dokonania przeglądu. 

6.8.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania Terenu Budowy, 
� protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.   
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie 

6.8.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w ksiąŜce  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w 
Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 

W zaleŜności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru, InŜyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

� odbiór częściowy 
� odbiór ostateczny 
� odbiór pogwarancyjny 
� odbiór urządzeń 

8.1.1. Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie 
realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót 

� Dziennik Budowy 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
� Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
� Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

8.1.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić: 

� Dokumentację projektową powykonawczą 
� Dokumentację geodezyjną powykonawczą 
� Dziennik Budowy 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
� Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
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� Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej i 
Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 

� Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uŜytkowanie obiektu budowlanego wraz z  jego 
otoczeniem. 

� Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i 
ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu waŜności gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

8.1.4. Odbiór urządzeń 

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
czynności: 

� sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu ,  
� sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a takŜe, czy w komplecie, są karty 
gwarancyjne oraz certyfikaty ,  

� oceny kosztorysowej ,  
� oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 

8.2. Etapy odbioru 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 

� odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� przejęcie odcinka lub części Robót, 
� przejęcie końcowe, 
� przejęcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robót – wystawienie Świadectwa Wykonania). 

8.2.1. 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 umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor  Nadzoru. 

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

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

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez InŜyniera w 
obecności Wykonawcy. 
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8.2.2. Przejęcie odcinka robót 

Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy 
kaŜdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania. 

8.2.3. Przejęcie części robót 

Przejęcie części Robót dotyczy: 

� kaŜdej znaczącej części Robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
uŜytkowana przez Zamawiającego, 

� kaŜdej części Robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub uŜytkowania przed 
zakończeniem. 

8.2.4. Przejęcie końcowe robót 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych całkowicie elementów robót zakończonych 
próbami technicznymi. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego 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 końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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 Kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem InŜynier wystawi Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia Robót podając datę zakończenia Robót, pomijając wszelką drobną zaległą 
pracę i wady, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym. 

8.2.5. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 

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

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
� Specyfikacje Techniczne, 
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� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 
� aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
� sprawozdanie techniczne, 
� rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót Właścicielom urządzeń, 

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy według Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego 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. 

8.2.6. Przejęcie ostateczne Robót (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez InŜyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada InŜynierowi 
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne 
zwolnienie z zobowiązań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać naleŜy Przedmiary Robót . 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

� robociznę bezpośrednią, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 



Specyfikacje techniczne                                                                  str. 27/39 

PROJEKT: Termomodernizacja Budynków Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 i 2 w Mławie przy ul. Zuzanny 
Morawskiej 29”. 
 

� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

� koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 
� płace personelu i kierownictwa budowy, 
� pracowników nadzoru i laboratorium, 
� koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 

dojazdowych itp.), 
� koszty dotyczące oznakowania Robót, 
� wydatki dotyczące bhp, 
� usługi obce na rzecz budowy, 
� ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
� ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 

� wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
� obsługi geodezyjnej, 
� rekultywacji terenu, 
� wywozu odpadów. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca.  

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

10. Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i 
przepisów, a w szczególności: 
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� Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
� Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

� Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporządzenie ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

� Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  

� Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (). 

� Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  

� Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

� Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
� Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. 

� Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. 

� Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
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11. WSTĘP 

11.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. 

11.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Mławie 
przy ul. Zuzanny Morawskiej 29”. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  
wymienionych w punkcie 1.1 

11.3. Zakres robót ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu instalacji 
wewnętrznych: 

1. centralnego ogrzewania 

11.4. Określenia podstawowe 

Instalacja ogrzewania wodnego – instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest woda 
instalacyjna. 

Instalacja ogrzewania systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewania wodnego pompowa – instalacja, w której krąŜenie wody wymuszone jest 
pracą pomp. 

Instalacja ogrzewania z rozdziałem górnym – instalacja, w której pozioma sieć przewodów 
zasilających piony instalacji ogrzewania, usytuowana jest powyŜej grzejników zasilanych 
bezpośrednio lub pośrednio z tych pionów. 

Kotłownia – zespół urządzeń znajdujący się w obiekcie ogrzewanym w odrębnym pomieszczeniu 

Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i  ST-00.00.”Wymagania ogólne”.  

11.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
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12. Materiały 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

1. spełnienia tych samych właściwości technicznych 
2. przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania) 
3. uzyskaniu akceptacji projektanta InŜyniera budowy 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

12.1. Materiały do wbudowania 

1. grzejniki stalowe płytowe  
2. armatura odcinająca: 

- zawory motylkowe, międzykołnierzowe, zawory kulowe mufowe 
3. armatura regulacyjna: 

- zawory regulacyjne podpionowe  
- zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi 
- zawory odpowietrzające automatyczne i spustowe 

4. izolacja termiczna: 
- z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych 

5. - rury ze stali wysokowęglowej ( lub rury miedziane ) 

12.2. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
określone przez producenta warunki składowania materiałów i urządzeń. 

13. Sprzęt 

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00 pkt.3 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŜy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
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oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac naleŜy stosować n/w. sprzęt: 

1. prasa elektryczna, 
2. narzędzia montaŜowe przynaleŜne do systemu rur stalowych - prasy elektromechaniczne 

stacjonarne i przenośne,  
3. elektronarzędzia 
4. giętarka  do rur  
5. noŜyce do cięcia  
6. szczypce do złączy zaciskowych  
7. wiertarka 
8. głowice rozszerzające do rur 
9. pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

10. aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
11. przenośne drabiny składane, podesty montaŜowe, przesuwne rusztowania 

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez 
InŜyniera. 

14. Transport 

Materiały oraz urządzenia mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. 
PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na określone przez producenta warunki transportu materiałów i urządzeń. 

Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed ich montaŜem w 
celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Transport powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 

15. Wykonanie robót 

15.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót naleŜy wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej, o ile zatwierdzony zostanie 
przez InŜyniera. 

15.2. Warunki szczegółowe 

15.2.1. Instalacje centralnego ogrzewania 

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdziałem dolnym. 

6. Źródłem ciepła dla projektowanego obiektu będzie kotłownia zlokalizowana w budynku Zespołu 
Szkół Budowlanych nr 2 w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej nr 29” 

Rurociągi poziome i pionowe zaprojektowano z rur ze stali wysokowęglowej (miedzi). 

Jako armaturę odcinającą projektuje się zawory kulowe 
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15.2.2. Prowadzenie przewodów 

Piony prowadzić wzdłuŜ ścian obok starych istniejących zakrytych pionów. 

Poziomy prowadzić w Zespole Szkół nr 1 w kanale znajdującym się w posadzce, zaś w Zespole Szkół 
nr 2 poziomy prowadzić po śladzie istniejących w piwnicy oraz w miejcach nowoprojektowanych – 
według dokumentacji projektowej. 

Podejścia do grzejników wykonać za pomocą odpowiednich kształtek. Podejścia boczne. 

Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego prowadzić ze spadkiem 
wynoszącym min. 5‰ w kierunku istniejącej kotłowni. 

Dopuszczalne jest zmniejszenie spadku do 3 ‰ jedynie w przypadku braku miejsca dla zachowania 
spadku wymaganego przy znacznej rozciągłości budynku. Warunkiem koniecznym jest w tym 
przypadku zapewnienie zgodności kierunku przepływu wody i powietrza. 

W najniŜszych punktach załamań sieci naleŜy zapewnić moŜliwość spuszczenia wody a w 
najwyŜszych moŜliwość odpowietrzenia. 

Rurociągi poziome powinny spoczywać lub być podwieszone do uchwytów ruchomych. Maksymalny 
rozstaw podpór ruchomych przedstawia poniŜsza tabela. 

Średnica nominalna 
przewodu [mm] 

25 32 40 50 65 80 

Największa odległość [m] 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0 

Piony grzewcze powinny mieć podpory ruchome w odstępach co 3 ÷ 4 m, nie mniej jednak niŜ jedna  
podpora na kondygnację. 

Piony powinny mieć zapewniona kompensację wydłuŜeń cieplnych. Na pionach naleŜy wykonać co 
najmniej jeden punk stały. 

Przewody pionu dwururowego prowadzić równolegle do siebie zachowując stała odległość między 
osiami. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 5 mm. 

15.2.3. MontaŜ grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawiać pionowo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. 

Minimalne odstępy grzejników od ścian podłóg o podokienników podaje poniŜsza tabela: 

 Odstęp minimalny w cm 

Od ściany za 
grzejnikiem 

Od ściany 
bocznej we 

wnęce 
Od podłogi 

Od 
podokiennika 

Od sufitu 

Grzejniki 
stalowe  

5 15 7 5 30 

Grzejniki stalowe naleŜy montować na dwóch wspornikach oraz przymocować dodatkowo do ściany. 
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15.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stal węglowa  zgodnie z DIN EN 10305, na zewnątrz cynkowana galwanicznie w celu ochrony przed 
korozją z zewnątrz.  

16. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

16.1. Materiały 

Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych. 

Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów i urządzeń, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

16.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami technicznymi.  

Kontroli podlega na badaniu: 

1. szczelności instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowaną armaturą  
2. zgodności wykonania instalacji z dokumentacją   projektową 
3. poprawności zamontowania urządzeń 

16.2.1. Próba szczelności 

Parametry pracy: 

Temperatura zasilania 80 oC, temperatura powrotu 60o C. 

Ciśnienie robocze 3 bar. 

Ciśnienie próbne 4,5 bar. 

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałoŜeniem izolacji na rurociąg.  

Przed rozpoczęciem tej próby na zimno naleŜy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i 
sprawdzić zgodność z dokumentacją.  

Następnie naleŜy instalację przepłukać, dokładnie odpowietrzyć i napełnić na okres 24 godz. Badanie 
szczelności na zimno naleŜy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności instalacji, naleŜy podnieść ciśnienie 
w najniŜszym punkcie do 4,5 bara.  Wyniki badań naleŜy uznać za pozytywne jeŜeli w ciągu 30 min. : 

- manometr nie wskaŜe spadku ciśnienia 
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-nie stwierdzono przecieków na złączach (miejscach lutowania). 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 
uzyskaniu pozytywnych badań w zakresie zabezpieczenia instalacji moŜna przeprowadzić próbę na 
gorąco. 

Próbę na gorąco przeprowadzić przy najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzewczego lecz 
nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) naleŜy 
zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji 
pozostałych robót 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej (wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem InŜyniera) lub odbioru, który powinien być dokonany 
zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

KaŜda czynność montaŜowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania naleŜy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki 
wcześniej zrealizowanego pomiaru.  

Poprawność wykonania jednej czynności montaŜowej naleŜy uznać za osiągniętą, jeŜeli wykonanie 
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montaŜu, z zasadami sztuki montaŜowej oraz 
z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

17. Obmiar robót 

Ogólne zasady podano w S.T: ”Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : 

m:  - montaŜu rurociągu,  na podstawie pomiaru na budowie ,  

szt - grzejników  itp. na podstawie pomiaru na budowie  

18. Odbiór robót 

Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych, oraz z ST- 00.00.”Wymagania ogólne” 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
2. Dziennik Budowy, 
3. dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
4. protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
5. protokół przeprowadzonych badań szczelności, 
6. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, których 

wykonano instalację 
7. instrukcje obsługi  
8. instrukcję obsługi instalacji 

19. Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
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naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót, 
2. zakup materiałów i urządzeń, 
3. transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
4. wykonanie robót wykończeniowych,  
5. przejścia rurociągów przez ściany  
6. wykonanie prób szczelności,  
7. wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego 

celu łączników i kształtek przejściowych, 
8. grzejników , armatury i urządzeń montaŜ urządzeń  
9. wykonanie i montaŜ wszystkich przewodów wentylacyjnych i elementów wentylacji, 

10. wykonanie otworów i ich wykończenie 
11. prace porządkowe 

20. Przepisy związane 

Normy 
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-91/B-02414 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02415 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-91/B-02416 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 

Wymagania. 

PN-91/B-02419 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

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

Wymagania. 

PN-64/B-10400 
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-90/H-83131.01 
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79. 

20.1. Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych  

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie 
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warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –Dz.U. nr 75 z 2002 r 
poz. 690 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


