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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROZDZIAŁ 1 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych dla dostosowania do wymagań bezpieczeństwa poŜarowego 
istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni zlokalizowanego przy ul. Targowej 6. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych szczegółową 
specyfikacją techniczną. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. DZIENNIK BUDOWY 

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem – Kierownikiem projektu – 
Wykonawcą i Projektantem. 
 
1.4.2. INśYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU 

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.4. KSIĄśKA OBMIARÓW 

Akceptowany przez inŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych załączników. 
Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
1.4.5. MATERIAŁY 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOŚĆ 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.7. POLECENIE INśYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.8. PROJEKTANT 

Uprawniona osoba prawna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.9. PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE 

Kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
 
1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
 
1.4.11. REKULTYWACJA 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.12. ŚLEPY KOSZTORYS 

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
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1.4.13. TEREN BUDOWY 
Teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 

kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania pracy. 
 
1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna 
do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementów. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
wykonywanych robót, metody uŜyte przy prowadzeniu robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
– Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
– Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 
 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać 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 SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy 
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Roboty prowadzone („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie 
wykonywanych robót, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres 
realizacji zlecenia. 
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Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren robót 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 prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwość dla osób lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

oraz środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 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 poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji prac albo przez swój personel. 
 
1.5.7. 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 do 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określająca 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 pyliste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, itp. oraz 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 będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

JeŜeli teren pracy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a właścicielem nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani 
InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera/Kierownika projektu 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjątkiem będą przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.12. RÓWNOWAśNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej.  

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania 
niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót lub Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych mogą być zastąpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych 
parametrów technicznych w zamiennych materiałach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez InŜyniera 
kontraktu. 
 
2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
2.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczanie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone 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 powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazania InŜyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektem organizacji robót opracowany przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny 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 InŜyniera/Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
UWAGA! Prace związane z przebudową istniejących instalacji zewnętrznych i przyłączy naleŜy wykonywać 

w sposób zapewniający funkcjonowanie placówki lub w sposób jak najmniej ograniczający jej działanie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu program 
zapewnienia jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
– część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– sposób zapewnienia bhp, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 

oraz 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 ilości 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, sposób i procedurę 

pomiarów i badań, 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
 
6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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 SST. 
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 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. DOKUMENTY BUDOWY 
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone podpisem Wykonawcy i InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu 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 InŜyniera/Kierownika projektu, 
– data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania 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, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.4.2. KSIĄśKA OBMIARÓW 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 
 
6.4.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
 Do dokumentów budowy zalicza się takŜe następujące dokumenty: 
– pozwolenie na realizacja zadania budowlanego, 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
– protokoły odbioru robót, 
– protokoły z narad i ustaleń, 
– korespondencję na budowie. 
 
6.4.4. 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 InŜyniera/Kierownika projektu i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Kierownika o zakresie 
obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera 
Kierownika projektu. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLENIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. Ilości, które mają być obmierzone w oparciu o powierzchnie będą wyznaczone w m2 (metr kwadratowy). 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 (metr 
sześcienny) jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach (zgodnie z 
wymaganiami SST). 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

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 utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
– odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi częściowemu, 
– odbiorowi ostatecznemu, 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH 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 InŜynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie 
powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do działania budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznie będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika 
projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne), 
– recepty i ustalenia technologiczne, 
– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
– deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 
– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
– rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących 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. 

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. 
 
8.5. 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 wizualnej oceny obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ws. dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555). 
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ROZDZIAŁ 2 
CPV 45331100-7 

INSTALACJA C.O. 
 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania dla dostosowania do wymagań 
bezpieczeństwa poŜarowego istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 
zlokalizowanego przy ul. Targowej 6. 
. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robót związanych z remontem instalacji 
c.o. dla przebudowywanej wschodniej klatki schodowej w istniejącym budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w 
Przystajni zlokalizowanego przy ul. Targowej 6. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O.) 
 Zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do przesyłania czynnika grzewczego od źródła ciepła do 
grzejników w celu podwyŜszenia temperatury powietrza w budynku stosownie do potrzeb. 
 
1.4.2. CZYNNIK GRZEWCZY 

Np. gorąca woda - krąŜące w instalacji c.o. przekazujące ciepło ze źródła ciepła poprzez grzejniki do 
pomieszczeń w budynku. 
 
1.4.3. GRZEJNIK 

Element instalacji c.o. wypromieniowujący energię cieplną doprowadzoną do niego za pośrednictwem 
nośników ciepła (np. pary wodnej, gorącej wody). 
 
1.4.4. GAŁĄZKA 

Poziomy element instalacji c.o. łączący pion instalacji c.o. z grzejnikiem. 
 
1.4.5. PION 

Przewód słuŜący do doprowadzenia czynnika grzewczego do grzejników na wyŜszej kondygnacji budynku. 
 
1.4.6. ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Urządzenie słuŜące do podgrzewania czynnika grzewczego krąŜącego w instalacji c.o. słuŜącego do 
ogrzewania pomieszczeń w budynku. 
 
1.4.7. PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE 

Poziome przewody łączące źródło ciepła ze wszystkimi pionami rozprowadzające czynnik grzewczy po 
budynku, zlokalizowane na najniŜszej kondygnacji. 
 
1.4.8. TERMOSTATYCZNY ZAWÓR GRZEJNIKOWY 
  Automatyczny regulator temperatury pomieszczenia, składający się z zespołu sterującego (głowicy 
termostatycznej oraz zespołu wykonawczego) zaworu grzejnikowego. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne, pkt. 2. 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 
 
2.1.1. WYKAZ WAśNIEJSZYCH ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 
– grzejniki Ŝeliwne członowe typ TA-1, 
– dodatkowe człony grzejnikowe Ŝeliwne typu TA-1, 
– rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-EN 10224:2006 łączone przez 

spawanie, 
– kształtki i złączki dla rur stalowych, 
– zawory termostatyczne z nastawą wstępną, np. typu AV6-P firmy OVENTROP, 
– zawory odcinające z nastawą wstępną, np. typu COMBI-2-P firmy OVENTROP, 
– głowice termostatyczne typu instytucjonalnego z ukrytą nastawą i z wbudowanym zabezpieczeniem 

antykradzieŜowym, np. UNI LHB firmy OVENTROP, 
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– uchwyty do rurociągów, punkty stałe, punkty przesuwne, itp., 
– osłony drewniane do grzejników. 
 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
2.2.1. RURY 
 Rury naleŜy składować w wiązkach lub luzem w połoŜeniu poziomym płaskim, na równym podłoŜu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków 
BHP. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. 
 
2.2.2. GRZEJNIKI 
 Grzejniki wraz z osprzętem (zawiesia, itp.) powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Miejsce składowania 
powinno być tak wybrane, aby nie było moŜliwości uszkodzenia mechanicznego grzejników. 
 
2.2.3. ARMATURA I IZOLACJA 
 Armatura zgodnie z PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Izolacja z pianki powinna być przechowywana 
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. Miejsce składowania powinno być tak 
wybrane, aby nie było moŜliwości uszkodzenia mechanicznego izolacji. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne, pkt. 3. 
 
3.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I MONTAśOWYCH 

W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót wykonawca zapewni potrzebny sprzęt montaŜowy. 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne, pkt. 4. 
 
4.2. TRANSPORT POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW 
 Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. 
 Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez klinowanie lub w inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Grzejniki powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu chroniącymi materiały przed wilgocią. W 
czasie transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 
transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. 

Transport armatury powinien się odbywać krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna 
być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Izolacja powinna być przewoŜona krytymi środkami transportu. W czasie transportu nie powinna się stykać z 
ostrymi przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Materiały przeznaczone do wykonania termoizolacji 
powinny mieć płaszczyzny krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne, pkt. 5. 
 
5.2. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 

Przewiduje się wykonanie m.in. następujących robót: 
– opróŜnienie instalacji c.o., 
– demontaŜ istniejących grzejników będących w zakresie opracowania, 
– demontaŜ istniejących podejść do grzejników, 
– płukanie i czyszczenie zdemontowanych grzejników, 
– dołoŜenie dodatkowych elementów grzejnych poprzez przyspawanie do istniejących grzejników, 
– wykonanie przebić w przegrodach budowlanych, 
– ułoŜenie podejść do grzejników, 
– montaŜ armatury, 
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– montaŜ i podłączenie grzejników, 
– roboty antykorozyjne, 
– płukanie instalacji c.o., 
– próba szczelności instalacji c.o., 
– regulacja instalacji c.o., 
– zabudowa przewodów c.o. płytą g.k., 
– zabudowa grzejników osłonami chroniącymi przed dostępem dzieci. 
 
5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONAWCZE 

Podstawą prac jest projekt instalacji c.o. oraz pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowo 
organ władzy budowlanej. 
 
5.4. ROBOTY MONTAśOWE 

Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych, 
moŜliwość wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenie przed dewastacją. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) naleŜy wykonać w tulejach 
ochronnych, umoŜliwiających wzdłuŜne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. W tulei nie moŜe znajdować 
się Ŝadne połączenie przewodu. Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 5 cm 
z kaŜdej strony. Przestrzeń między tuleją a przewodem naleŜy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, 
niepowodującym uszkodzenia przewodu. 

Przewody powinny być montowane w taki sposób, aby moŜliwy był dostęp do armatury znajdującej się na 
tych przewodach. 

Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne naleŜy montować ze spadkiem nie mniejszym niŜ 0,20%: dla 
gałązki zasilającej w kierunku od pionu do grzejnika, dla gałązki powrotnej w kierunku od grzejnika do pionu. Gałązki 
z rur stalowych mogą być prowadzone w sposób nieosłonięty od grzejnika do pionu. 

Armaturę naleŜy umieszczać w punktach widocznych i łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturę na 
przewodach naleŜy instalować tak, aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze. 

Grzejniki naleŜy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy 
ustawiać w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych 
powinno być wykonane w sposób trwały. W przypadkach ścian lekkich, np. gipsowo-kartonowych dopuszcza się 
stosowanie wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi podkładkami. Minimalne odległości 
grzejnika stalowego płytowego lub członowego wynosić powinny: od podłogi – 7 cm, od parapetu - 7 cm, od ściany 
za grzejnikiem – 5 cm, od bocznej ściany – 15 cm (od strony grzejnika, z której nie ma zamontowanej armatury 
grzejnikowej) i 25 cm (od strony grzejnika, z której zamontowana jest armatura grzejnikowa). 

Po montaŜu instalacji naleŜy przeprowadzić wymagane próby szczelności oraz wykonać zabezpieczenia 
antykorozyjne. Prawidłowość prób powinna być potwierdzona protokołem odbiorczym. 

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montaŜu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów 
grzejnikowych powinien być ustawiony na kaŜdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 

Całość prac Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami, normami oraz z 
„Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne, pkt. 6. 
 
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normy. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
– zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami 

technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne, pkt. 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne, pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeśli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY 
 Odbiorowi końcowemu podlega: 
– sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego, 
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– badanie szczelności instalacji c.o. w stanie zimnym, 
– badanie szczelności instalacji c.o. w stanie gorącym. 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za 
dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione naleŜy określić dalsze postępowanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady podstawy płatności podano w SST Rozdział 1. Wymagania Ogólne, pkt. 9. 
 Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 
– wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą SST, 
– zakup wszystkich materiałów, 
– dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branŜowych, 
– dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
– PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia, 
– PN-72/B-01430 Centralne ogrzewanie. Urządzenia wewnętrzne. Podział, nazwy i określenia, 
– PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania, 
–  PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budownictwie. Metoda obliczania projektowego obciąŜenia cieplnego. 
– PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze, 
– PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze, 
– PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania, 
– PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania, 
– PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony, 
– PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania, 
– PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 
– PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania, 
– PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe, 
– PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe, 
– PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 
– PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania, 
– PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania, 
– Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z późniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
– wytyczne zawarte w DTR poszczególnych Producentów. 


