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1. CZĘSC OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania przy remoncie klatki schodowej w budynku przy 
ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Tryb. 
 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru przy przebudowie instalacji centralnego ogrzewania. 
 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji 

przetargowej i dokumentacji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy montaŜu elementów grzejnych, ich uzbrojenia oraz montaŜu armatury odcinającej, a takŜe 
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami. 
Instalację grzewczą c.o. stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, 
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami.  
Część wewnętrzna instalacji c.o. – instalacja ogrzewcza  znajdująca się w obsługiwanym budynku, 
słuŜąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w 
pomieszczeniach ogrzewanych. 
Woda instalacyjna  - czynnik grzejny, woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji 
lub obniŜających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalacje ogrzewczą wodną. 
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji podczas krąŜenia czynnika 
grzejnego, które dla zachowania trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 
Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji centralnego 
ogrzewania, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną.  
1.6.1. 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 dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST 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. 
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W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych 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 mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.6.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, 
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, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
1.6.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i 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 działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.6.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych oraz 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. 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takich 
jak kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  
1.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.6.9. 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. 
1.6.10. 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. 
 

1.7. Dokumentacja robót montaŜowych instalacji centralnego ogrzewania 
Dokumentację robót montaŜowych instalacji co stanowią: 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 

− specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 

1.8. Nazwy i kody: 
- roboty w zakresie instalacji budowlanych  – CPV 45300000-0 
- instalowanie centralnego ogrzewania – CPV 45331100-7 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
Materiały stosowane do montaŜu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
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normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Grzejniki 
Grzejniki stosowane w instalacjach mieszkaniowych muszą spełniać wymagania zawarte w normach: 
PN-EN 442-1:1999; PN-EN 442-2:1999; PN-EN 442-2:1999/A1:2002 
2.2.2. Zawory termostatyczne 
Termostatyczne zawory grzejnikowe musza spełniać wymagania zawarte w normie: PN-EN 215:2002;  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
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. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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. 

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

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu grzejników i armatury 
Grzejniki i armaturę naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym. 
 

4.3. Składowanie materiałów 
 

4.3.1. Składowanie grzejników, armatury i materiałów izolacyjnych 
 Grzejniki, armaturę i materiały izolacyjne składować naleŜy w magazynach zamkniętych lub 
pod wiatami.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

5.1.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
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− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji montaŜu. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
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. 
 
 
5.2.   Instalacja grzejnikowa 
NaleŜy zdemontować jeden grzejnik płytowy na półpiętrze wraz z zaworami, oraz w miejscu dwóch 
grzejników na parterze zamontować nowe grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi na zasilaniu i 
zaworami odcinającymi na powrocie.  
Grzejniki ustawione przy ścianie naleŜy montować równolegle do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejniki naleŜy montować na wspornikach ściennych zgodnie z instrukcja producenta 
Grzejniki naleŜy wyposaŜyć w zawory z głowicami termostatycznymi.  
Przed przystąpieniem do montaŜu armatury naleŜy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej, oraz sprawdzić na szczelność i dokonać prób otwarcia i zamknięcia. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją naleŜy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed zainstalowaniem naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
 

5.3.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy: 

− wyznaczyć miejsca montaŜu grzejników i zaworów 
− obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,. 

 
6.   KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.1.1. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 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. 
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6.1.2.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

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

 

6.1.3.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

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

 

6.1.4.  Certyfikaty i deklaracje 
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 ST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 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. 
 

6.1.5.  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. 
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. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy poza wymienionymi wyŜej zalicza się, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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6.2. Kontrol ę wykonania instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" oraz WTWiO Instalacji ogrzewczych COBRI INSTAL 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą i powinien objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, 
zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną i zewnętrzną. 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd, kanałów i wykonaniem 
obudów pionów. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas badania szczelności instalacji 
powinna być odłączona od źródła ciepła.  
Ciśnienie próbne w najniŜszym punkcie instalacji powinno wynosić pr +2 lecz nie mniej niŜ 4,0 bary. 
Próbę szczelności naleŜy uwaŜać za pozytywną gdy instalacja nie wykaŜe przecieków, roszeń i 
manometr kontrolny nie wykaŜe a ciągu ½ godziny spadku ciśnienia. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół badania szczelności (Załącznik1). 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji co. Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
− Długość rurociągów naleŜy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zaleŜności od 

rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek,  
− ZwęŜki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
− Grzejniki i armatura- oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem wielkości i typu  
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

8.1.1. 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. 

 

8.1.2. 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. 
 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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 
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podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 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 ST 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. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe): 
- protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 
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. 
 

8.2. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji co naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 

PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe"  
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

− przebieg tras rurociągów, 
− szczelność połączeń, 
− lokalizacja grzejników. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół odbioru 
technicznego - częściowego (Załącznik 2). 
8.2.2. Odbiór częściowy instalacji  
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, 
jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź 
niemoŜliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego - 
częściowego (Załącznik3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montaŜowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić w szczególności: 

− uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− wielkość spadków przewodów, 
− odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
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− prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 
(podporami), 

− prawidłowość zainstalowania grzejników, 
− protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
− protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
− zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego - końcowego (Załącznik 4). 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT  
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji co moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji 

co uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
− wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
− wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
− montaŜ rurociągów przyborów i urządzeń, 
− wykonanie prób szczelności, 
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

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 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). 
 

10.2. Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

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

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

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



Specyfikacja 
techniczna 

Remont głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19 
w Piotrkowie Tryb. 

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

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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 wraz ze zmianą 
opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz 
ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 
1156). 

 
10.3.. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


