
 
 

 

 
HALIKOWSKI Sp. z o.o. 
48-100 Głubczyce, ul. Parkowa 7c 
NIP 7481583420, REGON 364246012 
tel. 504 008 641, www.halikowski.pl 
e-mail: maciej@halikowski.pl 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ZADANIE Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na 
kotłownię gazową wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji 
gazu oraz montażem kotła gazowego i kominów powietrzno – 
spalinowych na elewacji budynku Urzędu Miejskiego w 
Baborowie przy ul. Ratuszowej 2a 

OBIEKT Kotłownia gazowa, budynek administracyjny 
INWESTOR Gmina Baborów, ul. Ratuszowa 2a 

48-120 Baborów 

KODY CPV wg 
WSPÓLNEGO 
SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ 

CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych,  
                                                   wentylacyjnych i klimatyacyjnych 
CPV 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
                                                   pozostałe 
CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV     45321000-3                  Izolacja cieplna 
CPV     45231100-6                   Ogólne roboty budowlane związane z 
                                                    budową rurociągów 
CPV     45453000-7                   Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV     45442100-8                   Roboty malarskie  
 

LOKALIZACJA Miejscowość: Baborów 
Działki nr: 1312/3 

OPRACOWAŁ Maciej Halikowski 
MIEJSCE I DATA 
OPRACOWANIA 

Głubczyce, 02.08.2020r. 

 
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI 

Lp. Nr specyfikacji Tytuł 
1. ST- 00 Wymagania ogólne 
2. ST- 01 Budowa wewnętrznych instalacji gazu, montaż urządzeń 

kotłowni, montaz instlacji elektrycznych zasilania I 
sterowaniaurządzeniami elektrycznymi pędnymi I 
regulacyjnymi, roboty budowlane wykończeniowe 

3. ST-02 Wymiana stolarki okiennej 
 

 
 



 2

ST - 00 – WYMAGANIA OGÓLNE  
 
Wymagania ogólne  
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji 
gazu oraz montażem kotła gazowego i kominów powietrzno – spalinowych na elewacji 
budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2a”. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: ”Zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji 
gazu oraz montażem kotła gazowego i kominów powietrzno – spalinowych na elewacji 
budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2a”. 
 
1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
- Roboty związane z budową wewnętrznych instalacji gazu, montażem urządzeń kotłowni, montażem 
instlacji elektrycznych zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi pędnymi i regulacyjnymi, 
robotami budowlanymi wykończeniowymi, 
- Roboty związane z wstawieniem stolarki okiennej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.  
 
Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podległa prawie publicznemu lub osoba 
fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z prawem kraju 
pochodzenia Strony Zamawiającej, która jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrolę 
wykonania robot objętych Umową, lub na którą Strona Zamawiająca może delegować 
uprawnienia/kompetencje w ramach Umowy.  
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.  
 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją  
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projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.  
Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące 
całość techniczno-użytkową.  
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa -część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu obiektu budowlanego, to 
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takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty i wykonanie  ponowne na koszt 
wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: utrzymywać teren robót, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy.  
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną  
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów budynku oraz jego wyposażenia, a także 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
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współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt 
budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dokumentów, certyfikatów, które dopuszczają 
zastosowane materiały do wykonywania robót ujętych w opracowaniu technicznym, ST oraz 
są dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie. 
 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  
 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. 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 lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez wykonawcę.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
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wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod 
warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Do obowiązków Wykonawcy należy posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
zapewniającego odpowiednią realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 
6.2. Zasady kontroli, jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
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laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać  
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Ewentualne próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.  
 
6.4. Badania i pomiary  
W razie konieczności wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru.  
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
zostaną odrzucone 
 
6.6. Raporty z badań  
 
W razie konieczności Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 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.  
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli; pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu 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.  
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone przez 
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Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone.  
 
6.9. Dokumenty budowy  
1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy  (wewnętrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy.  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót.  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał.  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.  
 
2. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią  
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
3. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz i wymienionych w punktach (1) -(3) następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
5. Przechowywania dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 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 rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST.  
 
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. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje 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 niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. 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 Inspektor nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
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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:  
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. oraz protokoły odbioru i przekazania  
tych robót właścicielom urządzeń). 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4.1.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Zgodnie z warunkami umowy. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, -koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 
i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT.  
 
9.2. Warunki umowy i wymagania  
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
„Wymagania ogólnie" obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.  
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu,  
(c) opłaty dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
10. PRZEPISY ZARZĄDZENIA  
1. Prawo budowlane  
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się ,iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu 
ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w 
dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST – 01  Budowa wewnętrznych instalacji gazu, montaż urządzeń kotłowni, montaz instlacji 
elektrycznych zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi pędnymi I regulacyjnymi, 
roboty budowlane wykończeniowe 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1      Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszyfikacji sa wymagania dotyczące wtkonania robot dla zadania: 
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową wraz z 
rozbudową wewnętrznej instalacji gazu oraz montażem kotła gazowego i kominów 
powietrzno – spalinowych na elewacji budynku urzędu miejskiego w Baborowie przy ul. 
Ratuszowej 2a.   
 
1.2      Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3      Zakres robót objętych  Specyfikacją techniczną 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, adaptacji pomieszczenia 
gospodarczego na kotownię oraz montaż kotłów kondensacyjnych gazowych i technologii 
połączenia z wewnętrzną instalacją grzewczą budynku gminy w Baborowie. Dostosowane 
zostanie pomieszczenie na  kotłownię gazową z instalacją technologiczną produkcji wody 
grzewczej do celów CO opartą na montaży kotłów gazowych oraz wybudowana zostanie 
wewnętrzna instalacja gazu doprowadzająca gaz do kotów gazowych w kotłowni gazowej. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

1. montaż kotłów gazowych 
2. montaż kominów wentylacyjnego i spalinowego 
3. montaż rur i armatury technologii wody grzewczej 
4. montaż instalacji elektrycznej i zabezpieczeń 
5. naprawa przebić i przekuć oraz przejść przez ściany i stropy 
6. próby i odbiory 
7. montaz sprzęgła hydraulicznego 
8. montaż naczyń wzbiorczych 
9. montaż rurociągów stalowych instalacji gazu  
10. montaż zaworów i urządzeń regulacyjnych na instalacji technologicznej 
11. montaż pomp i innych urządzeń elektrycznych na instalacji technologicznej 
12.  próby szczelności i ciśnienia instalacji technologicznej 
13.  montaż instalacji elektrycznej i instalacji sygnałowej sterującej urządzeniami i 

pompami technologii próby na gorąco instalacji grzewczej zestawu grzewczego i 
odbiory. 
 

1.4     Informacja o terenie robót 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, wykonywane są w budynku  administracyjnym 
Urzedu Gminy w pomieszczeniu kotłowni i w piwnicy oraz na terenie otwartym. 
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1.5    Organizacja robót- przekazanie placu budowy 
 Prace należy rozpocząć po przekazaniu przez inwestora placu budowy. Przekazanie placu 
budowy dokonane zostanie po podpisaniu umowy w tym samym terminie. Przekazanie palcu 
budowy nastąpi na podstawie spisanego protokółu przekazania placu.  
 
1.6    Zabezpieczenie  warunków  bhp, ochrony p. pożarowej  i  interesów osób trzecich   
         - na terenie robót 
 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków BHP ochrony ppoż w czasie 
wykonywania robót. Szczególnie zwrócić uwagę na wykonywanie prac demontażu i montażu 
rur , prace mechaniczne i ręczne , prace montażowe rur oraz urządzeń, prace przy dzwigach 
konstrukcji budowlanych a także prace zgrzewania oraz spawalnicze oraz budowlane. 
Przestrzegać zasad BHP przy tego rodzaju pracach oraz uważać na iskry podczas cięcia. 
Wszelkiego rodzaju prace cięcia i podobne w których może nastąpić zaprószenie ognia 
wykonywać  przy asekuracji drugiej osoby która sprawdza i ciągle kontroluje nagrzewanie się 
materiałów łatwopalnych. Wykonawca po przekazaniu placu budowy zobowiązany jest do 
przestrzegania zasad BHP szczególnie podczas składowania materiałów ostrych i 
gabarytowych. Należy zwrócić uwagę aby nie obijać ścian budynku wewnętrznych i 
zewnętrznych. Zachowywać czystość i porządek , a po każdym zakończeniu prac 
dniówkowych należy sprzątać plac zabezpieczać wykopy i składać narzędzia pod 
zamknięciem. 
 
1.7     Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad stosowania materiałów posiadających 
atesty higieniczne oraz deklaracje zgodności i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
W żadnym wypadku nie należy stosować materiałów ani substancji nie posiadających 
dopuszczeń oraz trujących a także przyśpieszających korozję. Pozostałości , śmieci i gruz 
wytworzone przez wykonawcę podczas prac należy wywozić lub zlecać wywiezienie na 
wysypisko śmieci a karty przyjęcia śmieci i gruzu archiwizować  celem wylegitymowania się 
przed inspektorem nadzoru lub inną instytucją uprawnioną do kontroli. Wykonawca nie może 
wylewać farb i innych zawiesin lub substancji trujących w budynku lub na teren placu 
budowy ani do wykopów. 
 
1.8     Wymagania dotyczące zgodności z PT 
 Dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inwestora dla Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
elementów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w  „Ogólnych warunkach 
umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Jeżeli zajdzie taka 
potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieżności , wymiary lub 
odległości rzeczywiste ważniejsze są od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST 
(specyfikacji technicznej). Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, 
gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną  i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.9     Wymagania dotyczące materiałów 
 Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
-  wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
-  wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną; 
-  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej; 
-  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
 Materiały o dużych gabarytach powinny być przechowywane na placu budowy pod 
zadaszeniem. Armatura i urządzenia powinny być składowane w pomieszczeniach suchych. 
 

2. MATERIAŁY 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988. 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 Do wykonania wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte 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. 
 Przewody - rurociągi  
 Wewnętrzna instalacja technologii CO wewnątrz kotłowni , wykonana będzie rurami ze 
stali węglowej  łączonymi przez zacisk 
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 Wewnętrzna instalacja gazu wykonana będzie rurami ze stali węglowej łączonych na 
spawanie  
 Instalacja elektryczna zasilania energetycznego zestawu i pozostałych urządzeń 
elektrycznych pędnych i regulacyjnych wykonana będzie  przewodami miedzianymi wg 
obowiązujących przepisów oraz zaleceń producenta zastosowanego systemu grzewczego  
 Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 Armatura  
 Do odcinania oraz regulacji mediów; gazu, wody grzewczej, wody zimnej i ciepłej należy 
użyć zaworów o parametrach wynikających z zastosowanego systemu rurociągów i 
zalecanych przez producentów wybranego systemu oraz równoważnych jakościowo. 
Armatura powinna posiadać atesty i dopuszczenia.  
 Izolacja termiczna 
 Izolacja ciepłochronna wykonana będzie z pianki poliuretanowej, posiadającej 
odpowiednią aprobatę techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Materiał powinien być dostarczony środkami transportowymi 
zamkniętymi, składowany w miejscu suchym, aby nie doszło do zawilgocenia materiału 
izolacyjnego. Należy chronić materiał wykonany z PE przed nadmiernym działaniem 
promieni słonecznych. 
 Do izolacji rurociągów instalacji  stosować należy materiały izolacyjne wskazane w 
projekcie np. jest to pianka PE. Montaż izolacji termicznej na tych rurociągach i w tym 
systemie wymaga zastosowania systemu izolacji zapewniającego szczelność materiału 
izolacyjnego i połączeń. Grubości ścianek izolacji termicznej stosować wg zaleceń w PT ,  
kosztorysie oraz wg zasady określającej grubość ścianki izolacji nie mniejsza niż średnica 
izolowanego rurociągu.  
 

3. SPRZĘT 
 

 Wykonawca zobowiązany jest używać sprzętu sprawnego nie zagrażającego zdrowiu i 
życiu zatrudnionym przy nim pracownikom. Sprzęt powinien być sprawdzony sprawny 
technicznie i odpowiedni do osoby posługującej się nim a także odpowiedni do wykonywanej 
pracy. Nie należy i zabrania się stosować sprzętu zamiennego szczególnie przy pracach 
budowlanych jak wiercenie otworów lub wycinanie bruzd. Montaż połączeń śrubowych lub 
zaciskowych  należy wykonywać sprzętem i narzędziami odpowiednimi  do systemu.  
 

4. TRANSPORT 
 

 Podczas transportu materiałów i sprzętu należy zachować ostrożność i przestrzegać zasad 
BHP. Podczas transportu materiałów wielkogabarytowych i ciężkich należy pamiętać o 
zasadach BHP w tym zakresie obowiązującym tzn. przestrzegać wymagań do transportu rur 
(dwie osoby) oraz przy ciężarach przestrzegać norm udźwigu przez osobę oraz długości drogi 
przenoszenia.  
Transport urządzeń i materiałów odbywać się będzie samochodami, urządzenia  ładowane na 
paletach, oryginalnie zapakowane, posiadają znak kontroli jakości. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 Do montowania  zestawów grzewczych , wykonania instalacji , technologii oraz 
pozostałych instalacji mogą być użyte materiały producentów krajowych jak i zagranicznych, 
posiadające odpowiednie dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego. Instalacja grzewcza 
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będzie prowadzona na ścianach pod stropem pomieszczeń, 
Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. Mocowania, połączenia rur należy 
wykonać w sposób aby zapewnić prawidłową pracę bez zakłóceń . 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed 
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy 
nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 
o 6 do 8 mm od grubości ściany lub stropu.   Przewody pionowe należy mocować do ścian za 
pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur o średnicy 15 do 20 mm. 
 Podczas montażu zestawu grzewczego kotłów, zbiorników wody grzewczej i zbiorników 
naczyń wzbiorczych , a także zaworów trzydrogowych oraz pomp należy zachować sposób 
montażu zalecany w DTR urządzeń.  Pozostałą armaturę przy zaworach trójdrogowych 
pompach innych urządzeniach montować (w przypadku braku w projekcie) taką jaką zaleca 
producent danego urządzenia w DTR urządzenia. Połączenia rurociągó muszą być wykonane 
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed układaniem przewodów 
należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody  
 Do wykonania zewnętrznej instalacji gazowej , mogą być użyte materiały producentów 
krajowych jak i zagranicznych, posiadające odpowiednie dokumenty wynikające z Prawa 
Budowlanego.  Mocowania, połączenia rur należy wykonać w sposób aby zapewnić 
prawidłową pracę bez zakłóceń . Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI INSTAL.  
 
 Kolejność i  wymagania dotyczące wykonania robót. 

• montaż kotłów gazowych 
• montaż kominów wentylacyjnego i spalinowego 
• montaż rur i armatury technologii wody grzewczej 
• montaż instalacji elektrycznej i zabezpieczeń 
• naprawa przebić i przekuć oraz przejść przez ściany i stropy 
• próby i odbiory 
• montaż sprzęgłą hydraulicznego 
• montaż naczyń wzbiorczych 
• montaż rurociągów stalowych instalacji gazu  
• montaż zaworów i urządzeń regulacyjnych na instalacji technologicznej 
• montaż pomp i innych urządzeń elektrycznych na instalacji technologicznej 
•  próby szczelności i ciśnienia instalacji technologicznej 
• montaż instalacji elektrycznej i instalacji sygnałowej sterującej urzadzeniami i 

pompami technologii próby na gorąco instalacji grzewczej zestawu grzewczego i 
odbiory 

Prace jak wyżej należy kończyć w poszczególnych etapach stosownymi protokółami ich 
wykonania 
 Montaż rur armatury i osprzętu 
 Odpowietrzenie instalacji technologii i wody grzewczej wykonać zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z 
zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod 
zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór. 
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 Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne i właściwe zaciskanie kształtek. 
Połączenia zaciskane po ich wykonaniu dokładnie obejrzeć i sprawdzić właściwe wykonanie. 
Sprzęt do zaciskania winien być sprawny po kalibracji u producenta systemu. 
 Dla rurociągów łączonych z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
lub z  zastosowaniem kształtek zaciskowych  oraz poprzez mufy z uszczelkami należy 
szczególnie zwrócić uwagę na szczelność połączeń wykorzystując do tych celów sprawny 
sprzęt. Do połączeń stosować systemowe kształtki bez stosowania zamienników ze względu 
na właściwy długi okres pracy instalacji. 
 Rozładunek materiałów wielkogabarytowych 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na prace przy rozładunku i montażu kontenera , 
urządzeń zestawu grzewczego i innych. Są to elementy wielkogabarytowe. Prace z dźwigiem 
należy szczególnie traktować i konieczna jest osoba koordynująca  
 

6. KONTROLA JAKOŚĆI 
 

 Badania i uruchomienie instalacji 
 Instalacje gazową i wszystkie budowane sanitarne poddać próbie szczelności. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności instalacji gazu należy instalację podlegającą próbie 
(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przedmuchać, natomiast instalacje sanitarne przepłukać 
wodą.  
 Badania szczelności instalacji gazu, CO i wody użytkowej na zimno należy 
przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0”C. Próbę szczelności należy 
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze 
powiększone o 2 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i 
nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 6 barów. 
 Każda dostarczona partia materiału powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
 Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 7.  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji i montażu urządzeń należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
·  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
·  podłoże w miejscach ustawienia urządzeń  
·  szczelność instalacji (protokółu badań i prób) 
-  rozruch instalacji i poddanie próbie pracy przez 2 godziny. (protokółu prób) 
-  próba na gorąco (próba zadziałania instalacji) 
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 Z odbioru międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
·  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniana w trakcie      
   wykonywania robót, 
·  Dziennik budowy, 
·  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez  
   dostawcę materiałów, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, karty gwarancji, protokóły    
    pierwszego uruchomienia, DTR itp), 
·  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
·  protokoły przeprowadzenia próby szczelności, 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
·  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  
   budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
·  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
·  aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
·  protokoły badań szczelności instalacji. 
 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
Podstawą do płatności jest dokonany odbiór robót przez Inspektora nadzoru i podpisany 
protokół odbioru prac końcowy. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-83/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. 
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje co. Terminologia. 
PN-B 02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-IS07-1-. 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az l 



 22

PN-B-10725:1997   1997.12.24   Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania  
PN-EN 12502-1:2005(U) Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do 
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach do rozprowadzenia i przechowywania wody. 
Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 12502-2:2005(U) Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do 
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach do rozprowadzenia i przechowywania wody. 
Część 2: Czynniki oddziałujące na miedź i stopy miedzi 
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
Odporność ogniowa i palność elementów budynków (nr ICS:13.220.50) 
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 
PrPN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany – zmiany do normy 
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej 
elementów budynków 
PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów 
na ogień zewnętrzny 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
N-IEC 80364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot, 
wymagania podstawowe  
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalenie ogólnych 
charakterystyk  
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 
zapewnienie bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetężeniowym . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST – 02  Wymiana stolarki okiennej 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania:” Zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową wraz z rozbudową 
wewnętrznej instalacji gazu oraz montażem kotła gazowego i kominów powietrzno – 
spalinowych na elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2a” 
  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:  

- wykucie z muru starych ościeżnic, 
- osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego  otworu  okiennego z 
uszczelnieniem styku ościeżnic z murem pianką uszczelniającą, 
- uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych, 

        - szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ościeży wewnętrznych i 
zewnętrznych, 

- odwiezienie starej stolarki. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym 
1.4.2. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na 
stałe w otworze budowlanym 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wymianą stolarki okiennej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  
 
2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są: 
- okna PCV -  w kolorze uzgodnionym z inwestorem 

Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz 
poszczególnych norm, a także posiadać atest producenta. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
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Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  
 
4. TRANSPORT  
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Dla stolarki  PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do 
muru oraz ilości kotew i łączników. 
Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i 
nadproża był mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając 
odpowiednio ościeżnicę  przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając 
taśmą ochronną/ 
Producent stolarki  PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy 
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na 

piankę 
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę 
- zamocować ościeżnicę w kotwach 
- założyć skrzydła  
- wypełnić szczelinę pianka. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje 

zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, 
ze profil sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do 
niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki 
montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. 
Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie 
więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe 
jak 3 mm. 
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych 
luzów. 
Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 
ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek 
nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. 
Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Jednostką obmiarową jest: 
 - stolarka okienna PCV    -szt /dla danego wymiaru/ 
 
8. ODBIORY ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik 
pozytywny. 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/ 
-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze  
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne 

akcesoria. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności robót  jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za 
jednostkę obmiaru danego typ robót. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
 

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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