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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania pn. „Wykonanie kotłowni gazowej instalacji centralnego ogrzewania i sieci 
cieplnej dla kompleksu obiektów Zespołu Szkół Leśnych w Lesku”. 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

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

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymieniowymi Specyfikacjami 
Technicznymi 
 
1. SST-01 Instalacja kotłowa Instalacja gazowa  
3. SST-02 Instalacja centralnego ogrzewania 
4. SST-03 Instalacje elektryczne 
5. SST-04 Sieć cieplna 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.3. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć 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. 
 
1.4.4. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.5. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.6. dokumentacji 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. 
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1.4.7. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.8. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.9. dzienniku 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. 
 
1.4.10. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
 
1.4.11. rejestrze 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. 
 
1.4.12. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.13. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.4.15. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4.16. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.19. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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1.4.20. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.21. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.22. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz 
dokumentację projektową i SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− dostarczoną przez Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

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

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodnie wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŜności i 
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 
 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni okładzin i pod 
jej powierzchnią, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych UŜytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni okładzin i pod jej powierzchnią wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruzu, 
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 do 
poruszania w obrębie terenu budowy. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

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

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

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
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, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

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

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. 
 
5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2) posiadają 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. 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
 
[1] Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
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KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 

 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktycznie wykonane ilości robót, wykonanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 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 ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej, przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 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, SST i innymi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 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, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4) protokoły odbiorów częściowych, 
5) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST, 
7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

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

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
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Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwai higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 01 INSTALACJA KOTŁOWA 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie technologii kotłowni i towarzyszących instalacji, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania pn. „Wykonanie kotłowni gazowej instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej dla kompleksu 
obiektów Zespołu Szkół Leśnych w Lesku”. 

  
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 objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie kotłowni zgodnie z dokumentacją projektową. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• montaŜ rurociągów technologicznych i armatury wraz z izolacjami ciepłochronnymi , 

• montaŜ kotłów z osprzętem, 

• montaŜ zaworów regulacyjnych, 

• montaŜ pomp, 

• montaŜ zasobników c.w.u. 

• wykonanie niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących, 

• uruchomienie i regulacja działania kotłowni, 

• wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej  

• wykonanie przewodów spalinowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

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

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

 
 

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

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

 
2.1. Rury i kształtki  
 

• Do instalacji gazowej rury stalowe bez szwu zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

• Do instalacji kotłowej rury stalowe zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

• Do instalacji c.w.u. rury stalowe ocynkowane 

• Zawory kulowe  

• Izolacje ciepłochronne z pianki poliuretanowej grub. 20 mm 

• Rozdzielacze z rur stalowych 

• Kształtki stalowe 

• Materiały pomocnicze 
 
2.2. Armatura i urządzenia 

• Kotły gazowe z wyposaŜeniem (palnik, regulatory) firmy Viessmann lub równowaŜne 

• Zasobniki c.w.uśegrze lub równowaŜne,  

• Naczynia przeponowe Reflex lub równowaŜne 

• Filtrodmulnik Termen lub równowaŜny 

• Pompy Grundfos lub równowaŜne 

• Zawory antyskaŜeniowe Honeywell lub równowaŜne 

• Zawory bezpieczeństwa SYR lub równowaŜne 
 
3. SPRZĘT 
 

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

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

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

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. MontaŜ rurociągów 
 

Rurociągi stalowe instalacji gazowej łączone będą przez spawanie, natomiast rurociągi stalowe układu 
technologicznego kotłowni będą łączone przez gwintowanie lub spawanie. Przed układaniem przewodów naleŜy 
sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 
przewodów. Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
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posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy).  

Kolejność wykonania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przycięcie rur, 
• załoŜenie tulei ochronnych, 
• ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

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

 
Próby i odbiór przyłączenia kotła do istniejącej instalacji gazowej przeprowadza Wykonawca 

instalacji gazowej w obecności dostawcy gazu. Instalacja przed pomalowaniem musi być poddana próbie 
szczelności. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Sposób 
prowadzenia przewodów powinien spełniać wymagania zawarte w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 
5.2. MontaŜ kotła z osprzętem 
 

MontaŜ kotła, regulatorów i rozdzielaczy musi być wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami 
montaŜowymi producenta. 

 
 

5.3. MontaŜ armatury 
 

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

5.4. MontaŜ pomp 
 

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

5.5. Uruchomienie i regulacja działania kotłowni 
 

Po zakończeniu montaŜu urządzeń, osprzętu i armatury kotłowni naleŜy przeprowadzić kontrolę 
wykonania i działania poszczególnych zespołów, a szczególnie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
Następnie kilkakrotnie przepłukać instalację wodą i po odcięciu naczynia przeponowego przeprowadzić próbę 
szczelności instalacji na zimno przy ciśnieniu roboczym powiększonym o 2 bary. Po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku tej próby i usunięciu ewentualnych usterek przeprowadzić próbne 72 godzinne uruchomienie kotłowni, 
a następnie badanie szczelności instalacji na gorąco przy ciśnieniu roboczym kotłowni. 
MontaŜ i uruchomienie kotłowni moŜe wykonać firma lub osoba posiadająca autoryzację producenta 
zastosowanego kotła c.o. do dokonywania tego rodzaju czynności. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kotłowni powinna być przeprowadzana w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów. KaŜda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

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

Odbioru robót polegających na wykonaniu kotłowni naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” i instrukcjami 
producentów. 

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

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

Przedmiarze Robót (ofercie). 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
 
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 
1. Wymagania. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbiorów kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji. Warszawa 2000. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II, Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Arkady, Warszawa 
1988. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

CPV 453311000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
realizacji robót instalacji c.o. przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych p.n. „Wykonanie 
kotłowni gazowej instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej dla kompleksu obiektów Zespołu Szkół 
Leśnych w Lesku”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

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

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- demontaŜ istniejących urządzeń instalacji c.o. 
- montaŜ instalacji centralnego ogrzewania 

Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  

przepisami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

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

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptację Inspektora Nadzoru 
 
2. MATERIAŁY 
 
UWAGA : 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I 
SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU 
WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA 
DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( OPARTE NA PRODUKTACH 
INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 
-     SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH 
-   PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

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

• Rury miedziane 

• Grzejniki stalowe płytowe firmy PURMO typ Compact lub równowaŜne 

• Regulatory róŜnicy ciśnień HERZ lub równowaŜne 

• Zawory nadmiarowe róŜnicy ciśnień HERZ lub równowaŜne 

• Zawory regulacyjne Stromax HERZ lub równowaŜne 

• Głowice termostatyczne  HERZ lub równowaŜne 
 

 
3. SPRZĘT 

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

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

• DemontaŜ istniejącej instalacji c.o. 

• przygotowanie przebić dla instalacji centralnego ogrzewania 

• układanie instalacji centralnego ogrzewania 

• montaŜ grzejników 

• montaŜ zaworów grzejnikowych 

• montaŜ zaworów odpowietrzających 

• wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 

• wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych 

• montaŜ głowic termostatycznych 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 

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

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

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

8.1 Odbiór  instalacji c.o. 
 

 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu  
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montaŜową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie 
załoŜonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
 

Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 
 

W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
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b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

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

Przedmiarze Robót (ofercie). 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania 
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
PN-EN 1057:1999 Miedź  i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1 – 5. 
 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – zeszyt 6 
 
 



ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH – BUDYNEK INTERNATU WRAZ ZKOTŁOWNIĄ I ZAPLECZEM 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
 

 25

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH – BUDYNEK INTERNATU WRAZ ZKOTŁOWNIĄ I ZAPLECZEM 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
 

 26

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „„Wykonanie 
kotłowni gazowej instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej dla kompleksu obiektów Zespołu Szkół 
Leśnych w Lesku”. 
 
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 objętych ST 
 

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

• montaŜ tablicy kotłowni TK 

• instalacja oświetleniowa kotłowni 

• połączenia wyrównawcze kotłowni 

• instalacją uziemiającą dla potrzeb kotłowni 

• instalacje sterowania i sygnalizacji kotłowni 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

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

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

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

Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być 
zgodne z dokumentacją projektową. MoŜliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodności. 
Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niŜszą niŜ 500V. Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w 
pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niŜszym 
niŜ IP44. 

 
2.2. Wymagania, składowanie 
 

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

 
2.3. Rodzaj uŜytych materiałów: 
 

• przewody elektryczne 

• rury osłonowe PVC sztywne i karbowane 

• puszki instalacyjne 

• odgałęźniki 

• łączniki natynkowe 

• gniazda natynkowe 

• bednarka ocynkowana 

• oprawy oświetleniowe 

• moduł awaryjny 

• tablica rozdzielcza kotłowni TK 

• główny wyłącznik kotłowni 

• złączki, uchwyty, wsporniki i inne materiały pomocnicze 
 
3. SPRZĘT 
 

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

 
4. TRANSPORT 
 

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

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

 
5.2. Zestawienie rodzaju robót do wykonania 
 

• montaŜ rurarzu pod oprzewodowanie 

• układanie przewodów w gotowym rurarzu 

• budowa tablic elektrycznych 

• instalacja oświetleniowa kotłowni 

• instalacja sterowania i automatyki kotłowni 

• instalacja wyrównawcza 

• instalacja uziemiająca 

• pomiary 
 
5.2.1. MontaŜ urządzeń rozdzielczych i osprzętu. 
 

MontaŜ urządzeń rozdzielczych przeprowadzić naleŜy zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami 
montaŜu tych urządzeń. 
 
 
 
5.2.2. Połączenia elektryczne przewodów 
 

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

• połączenia naleŜy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. 

• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 
 
 

5.2.3. Trasowanie 
 

Trasowanie naleŜy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub 
prostopadłych do ścian i stropów. 

 
5.2.4. Próby pomontaŜowe 
 

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

 
5.3. Warunki szczegółowe wykonania robót 
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5.3.1. Osadzanie puszek 
 

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

 
5.3.2. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 
 

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

 
 
5.3.3. Łączenie przewodów 
 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułoŜone 
swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączać 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Końce przewodów 
miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

 
 
5.3.4. Przejścia przez ściany i stropy 
 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia naleŜy wykonywać w przepustach rurowych. 
 
5.3.5. Budowa tablicy 
 

Budowę tablicy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, branŜy elektrycznej. 
 
5.3.6. MontaŜ osprzętu 
 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 1,4m. 
 
5.3.7. Instalacja oświetleniowa kotłowni 
 

Doprowadzenia przewodów do opraw naleŜy wykonać w sposób nie powodujący napręŜeń 
mechanicznych. Przewody układać w rurkach osłonowych sztywnych. Zastosować osprzęt natynkowy w 
wykonaniu szczelnym, łączniki instalować na wys. 1,4m od podłogi. 

 
5.3.8. Instalacja uziemiająca 
 

Połączenia wyrównawcze. 
Połączeniem wyrównawczym objąć: 

• zacisk PE w rozdzielnicy 

• główną szynę wyrównawczą 

• inne przewodzące prąd instalacje rurowe. 
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Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem Ŝółto- zielonym. Przewody wyrównawcze naleŜy 
układać tak aby nie były naraŜone na napręŜenia i uszkodzenia. Metalowe poręcze objąć połączeniami 
wyrównawczymi. Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Jako połączenia wyrównawcze miejscowe 
mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-
IEC 60364-5-54:1999 

 
5.3.9. Próby 
 

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

• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych 

• pomiar rezystancji izolacji 

• samoczynnego wyłączenia zasilania 

• pomiar natęŜenia oświetlenia 

• badanie wyłączników róŜnicowo-prądowych 

• pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 
 

5.3.10. Dokumentacja powykonawcza 
 

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

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

• czy nie pozostawiono ostrych krawędzi korytek (listew) przy zejściach przewodów, 

• czy izolacja przewodów nie posiada widocznych uszkodzeń powłoki zewnętrznej, 

• prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 

• kompletność tablic rozdzielczych, 

• ułoŜenie listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 

• instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 

• miejsca wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji, 

• wyniki pomiarów rezystancji uziemień, 

• protokoły pomiarów elektrycznych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

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

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

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

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

 
8.1.2. Odbiór częściowy 
 

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

 
8.1.3. Odbiór ostateczny robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 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. 
 

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

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

• certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych materiałów i urządzeń, 

• instrukcję obsługi oraz skróconą instrukcję obsługi systemu, 

• wyniki pomiarów i testów. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

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

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

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

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze) 
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze) 
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
poraŜeniem prądem 
elektrycznym 
PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690). 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – Tom V „Instalacje elektryczne”. 
• aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST- 04 SIEĆ CIEPLNA 

CPV 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie Przebudowy sieci cieplnej preizolowanej dla kompleksu obiektów Zespołu Szkół 
Leśnych Lesku. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1. Roboty , których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
-roboty montaŜowe sieci preizolowanej 
-zasypywanie wykopów 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
sieci cieplnej preizolowanej od nowoprojektowanej kotłowni do budynków Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót, poleceniami Inspektora nadzoru 
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane. Odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania - przez 
inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałoś ci. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych 
instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałoś ci eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie 
z projektem wykonawczym. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”. Do wykonania instalacji co mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację 
zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór  techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Dopuszczonymi do jednostkowego 
stosowania są równieŜ wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami. Jako rurociągi i kształtki 
preizolowane stosować materiały zgodne z Polską Normą PN-EN 253; PN-EN 448 ; PN-EN 489 lub odpowiednią 
Aprobatą Techniczną. Na przewody systemu preizolowanego firmy Międzyrzecz lub równowaŜne uŜyte są rury 
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przewodowe stalowe typ „standard", pianka poliuretanowa oraz zewnętrzna rura osłonowa z twardego 
polietylenu. 
 
2.2 Przejścia przez przegrody budowlane 
 
- tuleje wypełnione betonem 
- pierś cienie uszczelniające. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne.  Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport i składowanie 
 
4.1. Ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. Transport 
materiałów ich rozładunek i składowanie powinny być zgodne z zaleceniami i instrukcjami producenta. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
 
- strefę prowadzenia robót wydzielić i ogrodzić , wydzielając jednocześnie strefę składowania materiałów 
pochodzących z rozbiórki. 
- wytyczyć oś prowadzenia sieci preizolowanej  
 
5.3 Roboty ziemne 
 
Wykop wykonać mechanicznie lub ręcznie przy zbliŜeniach do istniejącego uzbrojenia jako otwarty nie 
obudowany o ścianach pionowych. Minimalna szerokość wykopu 90 cm na jego dnie dla rur zewnętrznych max 
200 mm. Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych i odgałęzień. Spód 
wykopu pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym. Wykop 
wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej wykonać 
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. Na dnie wykopu wykonać podsypkę piaskową grubości 10 cm nie 
zawierającą kamieni i gruzu. W miejscach skrzyŜowania z obcymi urządzeniami uzbrojenia terenu naleŜy 
wyprzedzająco wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem uŜytkownika uzbrojenia i po określeniu ich 
rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia, naleŜy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami uŜytkownika. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację . Z uwagi na małe prawdopodobieństwo wystąpienia wód gruntowych nie 
przewiduje się odwodnienia wykopu. Wykonanie wykopu podlega odbiorowi międzyoperacyjnemu –
częściowemu. 
5.4  Roboty montaŜowe sieci preizolowanej  
 
Rury i elementy preizolowane powinny być przed montaŜem poddane ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna 
wykazać Ŝe elementy te mają wymaganą jakoś ć techniczną. Przed montaŜem kaŜdą rurę i kształtkę naleŜy 
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poddać kontroli pod względem poprawności działania systemu alarmowego. Przy montaŜu i wykonywaniu 
wszelkich prac z rurami preizolowanymi w osłonie z tworzywa sztucznego poniŜej 0 st C naleŜy uwaŜać by 
elementy te nie były naraŜone na oddziaływania ekstremalne jak wstrząsy, uderzenia i znaczące napręŜenia 
cieplne. Nie dopuszcza się cięcia, skracania rur w temperaturach poniŜej 0 st C. Przewody sieci ciepłowniczej 
powinny być ułoŜone ze spadkami określonymi w projekcie. Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur 
preizolowanych naleŜy wykonywać ściśle według instrukcji producenta. Długość odsłonię tego, nie izolowanego 
końca rury przewodowej powinna być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza. Przed przystąpieniem do 
montaŜu odcinków rur w wykopie , naleŜy je ułoŜyć na tymczasowych podkładach, lub bezpośrednio na podsypce 
piaskowej . Podkłady powinny mieć przekrój min. 10x10 cm, ułoŜone w odstępach 2-3 m i bezwzględnie usunięte 
przed zasypaniem wykopu. Dwie rury w wykopie muszą być ułoŜone w dostatecznych odstępach względem 
siebie, co najmniej 15 cm. 
Spawanie rur przewodowych powinny wykonywać firmy mające odpowiednie moŜliwości technologiczne, 
dysponujący uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900; PN EN 287-1) i nadzorem spawalniczym oraz 
moŜliwościami kontroli procesu spawania. Spawanie stalowych rur przewodowych naleŜy wykonać zgodnie z 
instrukcją technologiczną spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowana przez właściciela sieci. Do spawania 
naleŜy stosować metody spawania elektrycznego, a w szczególności metodę TIG (spawanie wolframową 
elektrodą nietopliwą w osłonie argonu), metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E 
(spawanie gdy przetopienie wykonane jest metoda TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenia rur o grubości 
ścianki poniŜej 3 mm moŜna dokonać za pomocą spawania gazowego. Przechowywanie, transport i uŜytkowanie 
materiałów do spawania powinno być zgodne z wytycznymi producenta. Nie dopuszcza się spawania elektrodami 
przeterminowanymi, tj po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny być przechowywane w 
suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczających je przed zawilgoceniem. Prace spawalnicze naleŜy 
wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powyŜej 5 st. C i prędkości wiatru nie 
przekraczającej 5 m/s lub 10 m/s dla spawania elektrodami otulonymi. W przypadku prowadzenia prac przy 
wilgotności względnej powietrza powyŜej 80% w czasie występowania opadów deszczu, mŜawki i śniegu 
stanowisko spawania naleŜy osłonić namiotem, w którym musi być moŜliwość podgrzania powietrza do 
temperatury powyŜej 5 st. C. Przed rozpoczęciem spawania sprawdzić czy elementy sieci jak: mufy, opaski, 
tuleje, rękawy , pierś cienie itp. zostały nasunięte na rurociągi. W czasie spawania izolację rur i kształtek osłonić i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Osłony spawalnicze usunąć natychmiast po zakończeniu spawania. Podczas 
spawania rury ustawić tak aby zapewnić ich współosiowość. Maksymalne odchylenie kątowe nie powinno być 
większe niŜ 3°. Przed połączeniem rur spoinami czepnymi końce rur muszą być dopasowane przy zastosowaniu 
specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty ewentualnej owalizacji. Niewspółosiowość ścianek 
końców rur powinna spełniać wymagania PN-EN 25817 i wynosić mniej niŜ 30% grubości ścianki i nie więcej niŜ 
1 mm. Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone do metalicznego połysku z rdzy, farby, 
tłuszczu, resztek pianki PUR i innych zanieczyszczeń. Klasa stopnia korozji nie powinna przekroczyć klasy C wg 
PN ISO 8501-1. Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być wykonane w dwu 
ściegach tj warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej warstwy lica spoiny. Przed wykonywaniem 
spoiny właś ciwej naleŜy wykonać sczepianie rur spoinami punktowymi. Całkowita długość spoin czepnych 
powinna wynosić co najmniej 25% obwodu. Miejsca spoin punktowych naleŜy poddać starannej obróbce np. 
przez szlifowanie. Pęknięta spoina powinna być usunięta i wykonana ponownie . Minimalna długość spoiny 
punktowej powinna wynosić 5-krotnoś ć grubości ścianki rury . Natychmiast po zakończeniu spawania spawacz 
powinien w sposób trwały oznakować spoinę swoimi znakami . Wykonane spoiny powinny być schładzane 
powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie wymuszone . Spoiny powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi 
antykorozyjnymi . Dopuszczalna klasa wadliwości spoin W3 lub średnia wg PN-EN 25817. Wadliwe spoiny naleŜy 
usunąć poprzez zeszlifowanie , po czym naleŜy wykonać nową spoinę . Przy wykonywaniu zespołu złącza 
kolejność czynności powinna być zgodna z instrukcjami producenta. MontaŜ powinien być przeprowadzany przy 
bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji wystąpienia opadów miejsce pracy winno być osłonię te namiotem. 
Z płaszcza osłonowego łączonych rur i elementów preizolowanych, na odcinku co najmniej 20 cm od 
zakończenia mufy, naleŜy usunąć wszelkie etykiety i nalepki. Zaleca się tak zoorganizować wykonanie zespołu 
złącza, aby tego samego dnia zmontować mufę a takŜe wykonać jej próbę szczelności i izolację cieplną. Końce 
rur osłonowych powinny być odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczelności złącza - usunięta warstwa 
utleniona, osuszone i odtłuszczone. Elementy zespołu złącza naleŜy utrzymywać w stanie opakowanym aŜ do 
ostatniej chwili przed montaŜem. Prace montaŜowe osłon zespołu złącza korzystnie jest wykonywać w 
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temperaturze powyŜej 10 st C. Przy niŜszych temperaturach elementy z tworzyw sztucznych zaleca się 
odpowiednio podgrzać. Nie dopuszcza się montaŜu muf przy temperaturach ujemnych. Wykonana izolacja 
przeciwwilgociowa złącza powinna być poddana kontroli zgodnie z wymogami producenta. Wykonanie izolacji 
cieplnej zespołu złącza naleŜy przeprowadzić ściśle według instrukcji producenta, przy dodatniej temperaturze 
otoczenia. Izolację wykonać przez wlewanie komponentów pianki PUR do przestrzeni złącza, w ilościach 
odpowiednich dla rodzaju mufy. W zespole złącza nie moŜe zostać zamknięte powietrze, a wszystkie otwory 
odpowietrzające naleŜy po spienieniu pianki, skutecznie i trwale uszczelnić. Wykonanie izolacji cieplnej zespołu 
złącza naleŜy poddać badaniom i odbiorowi częściowemu sieci. Zasypywanie wykopu po montaŜu rurociągów 
naleŜy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków , z dokładnym ręcznym ubiciem ziemi warstwami 
grubości 20 cm. Do zasypywania uŜyć gruntów sypkich, mało spoistych, nie zawierających kamieni, gruzu , 
korzeni, torfu i humusu wg PNB- 02480. UŜyty materiał i sposób zasypywania nie powinien spowodować 
uszkodzenia płaszcza rurociągów. Grubość warstwy tarcia ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,1 m. Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być uŜyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy 
wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania. Zagęszczanie gruntu wykonywać warstwami do wskaźnika 
zmodyfikowanej wartości Proctora 0,95. Grubość warstwy nie powinna być większa niŜ 30 cm przy zagęszczaniu 
mechanicznym i 15 cm ręcznym. odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niŜ 2% . 
Nad rurociągami w odległości 30 cm nad nimi umieścić dwie taśmy ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu 
sieci. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badanie materiałów 
UŜyte materiały powinny być zgodne z dokumentacją budowlaną i niniejszą specyfikacją techniczną - badanie 
polega na sprawdzeniu rodzaju i cech materiałów z przetoczonymi aktami . Sprawdzenie certyfikatów , atestów 
i pozwoleń na uŜycie materiałów do wbudowania. 
 
6.2. Badanie zgodności z dokumentacją projektową 
 
-sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 
-sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót zostały wniesione do 
dokumentacji budowy i uzyskały akceptację Inwestora i projektanta 
 
6.3. Badania odbiorcze 
6.3.1 Badanie szczelności rurociągów preizolowanych wg PN-M-34031 i PN-B-10405 
- przeprowadzić przed malowaniem połączeń rurociągów i załoŜeniem złączy mufowych 
- czynnik próby - woda 
- uŜywać manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i działce elementarnej 0,1 bar 
- ciśnienie próbne 7,5 bar 
- czas trwania próby 0,5 godziny bez przecieków , roszeń i spadku ciśnienia 
6.3.2 Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego 
-rozruch sieci z rur preizolowanych naleŜy wykonać wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badań 
i odbioru końcowego sieci . Czas trwania rozruchu 72 godziny. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania 
W przypadku konieczności wykonywania obmiarów powykonawczych , naleŜy je wykonać w jednostkach i 
zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu , w tym np.: długość przewodu mierzyć wzdłuŜ jego osi , od 
ogólnej długości przewodu odliczyć długość armatury , długość zwęŜki wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy. 
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7.3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 
 
8.2 Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.2.1 Odbiór techniczny częściowy 
- odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
- odbiór przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego technicznego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji 
- w ramach odbioru częściowego naleŜy : sprawdzić czy odbierany element jest wykonany zgodnie z projektem 
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącym zmian w projekcie , sprawdzić zgodność 
wykonania z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstępstw , sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa, przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze . 
- po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych . 
W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu załączyć  protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych . 
- w przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego , w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających . Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru częściowego  
 
8.2.2 Odbiór techniczny końcowy. 
-sieć cieplna powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego jeŜeli: zakończono wszystkie 
roboty montaŜowe , łącznie z ziemnymi i nawierzchniowymi , instalację wypłukano , napełniono wodą i 
odpowietrzono , dokonano badań odbiorczych , z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym , 
dokonano ruchu próbnego - przy odbiorze technicznym , końcowym naleŜy przedstawić następujące dokumenty : 
a) projekt techniczny powykonawczy 
b) dziennik budowy 
c) potwierdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym , warunkami pozwolenia na budowę i przepisami 
d)obmiary powykonawcze ( o ile wynika to z postanowień umowy ) 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie uŜyte wyroby budowlane 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- w ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić : czy odbierana sieć jest wykonana zgodnie z projektem oraz 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w projekcie , sprawdzić zgodność wykonania z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa, protokoły odbiorów międzyoperacyjnych , protokoły zawierające wyniki badań 
odbiorczych , 
- odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem sieci do uŜytkowania 
- protokół końcowy nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 
 
10. Przepisy związane 
- ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami i akty wykonawcze 
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- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane .Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN 253; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z PUR i płaszcza osłonowego z polietylenu 
- PN-EN 448; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych Kształtki. 
- PN-EN 489; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych Zespół złącza. 
- PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
- PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia i inne określone w specyfikacji. 
 


