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CZ�STOCHOWA – CZERWIEC 2019 r. 



1. CZ��� OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKA CJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z zadaniem : wykonania przebudowy wewn�trznej instalacji gazu oraz wykonania 
wewn�trznej instalacji centralnego ogrzewania lokalu mieszkalnym nr28 w budynku przy ul. 
Katedralna 8, lokal mieszkalny nr28 w Cz�stochowie - nr dz.  15, obr�b: 148 

1.2. ZAKRES ROBÓT 
 
- wykonanie wewn�trznych instalacji co. i gazu zgodnie z projektem budowlanym, 
- przeprowadzenie prób szczelno�ci, 
- zabezpieczenie antykorozyjne ruroci�gów gazowych, 
- podł�czenie kotła i uzyskanie odbioru kominiarskiego podł�czenia kotła i wentylacji 
pomieszczenia kotłowni, 
- wykonanie bruzd w posadzce 
- rozprowadzenie ruroci�gów c.o.w izolacji 
- regulacja instalacji c.o. poprzez wykonanie nastaw wst�pnych na zaworach 
termostatycznych, 
- uruchomienie instalacji c.o. na pocz�tku sezonu grzewczego, 

1.3. ROBOTY TOWARZYSZ�CE I TYMCZASOWE 

1.3.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu. Wykonawca jest zobowi�zany dostarczy�, zainstalowa� i utrzymywa� 
tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak : ogrodzenia, por�cze, pomosty, 
zadaszenia, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne �rodki 
niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru i Zarz�dowi 
Wspólnoty Mieszkaniowej do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zale	no�ci od post�pu robót projekt powinien by� aktualizowany. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia 
warunkuj�ce bezpieczne wykonywanie prac. Teren prowadzenia robót powinien by� 
wydzielony i wyra
nie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nale	y umie�ci� znaki 
informacyjne o rodzaju zagro	enia oraz stosowa� inne �rodki zabezpieczaj�ce przed 
skutkami zagro	e� (siatki, bariery itp.) Przyjmuje si� 	e koszt zabezpieczenia budowy 
wliczony jest w cen� kontraktow�. Wykonawca zobowi�zany jest do ponoszenia kosztów 
wody i energii elektrycznej zu	ywanej w czasie trwania robót. Podstaw� do rozlicze� b�d� 
liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane zostan� przez Wykonawc� na swój 
koszt, 

1.3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca zobowi�zany podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu 
ograniczenie uci�	liwo�ci dla osób trzecich wynikaj�cych z przeprowadzania robót. 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na terenie 
obj�tym robotami takich jak : ruroci�gi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych 
u	ytkowników i odpowiednie słu	by oraz b�dzie współpracował przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji i urz�dze� wskazanych w dokumentach dostarczonych 
przez Zamawiaj�cego. 

1.3.3. OCHRONA �RODOWISKA 

Wykonawca na obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska. 

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZE�STWA 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpo	arowej 
oraz bezpiecze�stwa i higieny pracy. Kierownik robót zobowi�zany jest do sporz�dzenia 
planu Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowi�zek zadba� aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca b�dzie utrzymywa� 



sprawny sprz�t przeciwpo	arowy, urz�dzenia zabezpieczaj�ce i socjalne a tak	e 
wyposa	y pracowników w sprz�t i odpowiedni� odzie	 ochrony 	ycia i zdrowia wymagane 
przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca 
b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po	arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel. 

2. MA TERIAŁY BUDOWLANE 

2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� i specyfikacj� techniczn�. Dopuszcza si� zmian� podanych w projektach 
materiałów i urz�dze� na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawc�, je	eli s� 
one równorz�dne, o nie gorszych parametrach technicznych od podanych w 
dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych 
urz�dze� czy materiałów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane mate�ały 
lub roboty nie b�d� zgodne w pełni z dokumentacja projektow�, specyfikacja techniczn� 
b�d
 ofert� przetargow� Wykonawcy to takie materiały b�d� niezwłocznie zast�pione 
wła�ciwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny monta	 wła�ciwych elementów wykonany 
zostanie na koszt Wykonawcy.  Ka	dy rodzaj robót, w których u	ywa si� 
niezaakceptowanych materiałów i   urz�dze�   Wykonawca   wykonuje   na   własne   
ryzyko   licz�c   si�   z   ich   nie   przyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.2. inspektor Nadzoru mo	e dopu�ci� do u	ycia tylko te wyroby i materiały które posiadaj� 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zmiany wyrobów i materiałów w stosunku do 
pierwotnego projektu wymagaj� akceptacji Inwestora, 

2.3. Miejsca    czasowego    składowania    materiałów   b�d�    zlokalizowane    na    terenie    
budowy, w pomieszczeniach  w budynku  wskazanych przez Inspektora  Nadzoru  i 
Zarz�d  Wspólnoty Mieszkaniowej lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc� i Zarz�d Wspólnoty  Mieszkaniowej   w zale	no�ci od dokonanych   
uzgodnie�  z  Inspektorem  Nadzoru i Zarz�dem Wspólnoty Mieszkaniowej. Wykonawca 
zabezpieczy materiały przed ich uszkodzeniem i dost�pem osób trzecich. 

2.4. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� wszelkich materiałów i urz�dze� 
u	ywanych do robót od daty rozpocz�cia do daty ostatecznego odbioru. 

3. SPRZ�T I MASZYNY BUDOWLANE 

Wykonawca zobowi�zany jest do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonanych prac. U	ywany sprz�t 
powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien by� uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru o wszelkich uzgodnieniach informuje 
Zarz�d Wspólnoty Mieszkaniowej. Sprz�t i maszyny budowlane b�d�cy własno�ci� 
wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska, i przepisy 
dotycz�ce jego u	ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u	ytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami 

4. �RODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania �rodków transportu, które nie wpłyn� na 
jako�� przewo	onych materiałów i urz�dze�. Liczba �rodków transportu powinna zapewni� 
terminowe przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do ich funkcji i parametrów technicznych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.       INSTALACJA GAZOWA 

5.1.1 Wymagania ogólne. 
 
Zamawiaj�cy przeka	e Wykonawcy w terminie okre�lonym w umowie teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji specyfikacji technicznej. W okresie trwania robót 
Kierownik Budowy prowadzi� b�dzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
b�d� wykonywane na bie	�co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka	dy zapis w Dzienniku 



Budowy b�dzie opatrzony dat� dokonania, podpisem osoby dokonuj�cej wpisu, podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu	bowego. Zał�czone do Dziennika protokoły i 
inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnymi numerami i opatrzone podpisami Kierownika 
Robót i inspektora Nadzoru. W Dzienniku Budowy w szczególno�ci nale	y wpisywa� : 
- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat� przekazania dokumentacji budowy, 

 

- uzgodnienie przez inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zarz�dem Wspólnoty 
Mieszkaniowej programu kontroli jako�ci robót i harmonogramu prac, 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- uwagi Inspektora Nadzoru, Kierownika Robót i Zarz�du Wspólnoty Mieszkaniowej. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b�d� 
przedło	one Inspektorowi Nadzoru i Zarz�dowi Wspólnoty Mieszkaniowej do 
ustosunkowania si�. Decyzje inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik 
Robót podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. Wpis projektanta 
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si�, jednak	e 
projektant nie jest stron� kontraktu i nie mo	e wydawa� polece� Wykonawcy. W 
dokumentach budowy powinny si� równie	 znale
� : pozwolenie na budow�, protokoły 
przekazania terenu, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustale� oraz korespondencja 
wynikaj�ca z realizacji budowy. Wszystkie dokumenty b�d� przechowywane na terenie 
budowy. Zagini�cie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy dost�pne zawsze b�d� dla Inspektora Nadzoru i Zarz�du 
Wspólnoty Mieszkaniowej i przedstawiane do wgl�du dla Inwestora. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za ich 
zgodno��  z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta 
przetargowa oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowi� 
cz��� kontraktu, a wymagania wyszczególnione cho�by w jednym z nich s� obowi�zuj�ce 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie mo	e 
wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomi� Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie	no�ci podane na rysunku 
wielko�ci liczbowe wymiarów s� wa	niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wykonawca 
zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
pa�stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i 
b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót np. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2O03 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.) 
 

5.1.2. Przewody i armatura - Instalacja gazowa 
 

Instalacj� gazow� projektuje si� wykona� z rur stalowych bez szwu ł�czonych przez 
spawanie. Zastosowane rury, kształtki i armatura powinny posiada� wszelkie wymagane 
przepisami dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach gazowych w budownictwie 
mieszkalnym. Nie jest dopuszczalne wykonywanie poł�cze� bez u	ycia kształtek. W 
instalacjach gazowych wolno stosowa� tylko ł�czniki wykonane fabrycznie. Niedopuszczalne 
jest u	ywanie trójników, redukcji i innych odgał�zie� wykonanych r�cznie. Przymocowanie 
rur do �cian wykona� za pomoc� specjalnych uchwytów i kołków rozporowych wykonanych z 
materiałów niepalnych. Nie wolno u	ywa� uchwytów i kołków z tworzywa sztucznego, 
drewna lub zwykłej stali. Przewody instalacji gazowej nie mog� by� mocowane do innych 
przewodów czy stanowi� dla nich wsporników. 
Przewody za gazomierzami lub odgał�zieniami prowadz�cymi do odr�bnych mieszka� lub 
lokali u	ytkowych powinny by� wykonane z rur stalowych bez szwu ł�czonych równie	 z 
zastosowaniem poł�cze� gwintowanych lub z rur miedzianych ł�czonych przez lutowanie 
lutem twardym. Dopuszcza si� stosowanie innych sposobów ł�czenia rur, je	eli spełniaj� 
one wymagania szczelno�ci i trwało�ci okre�lone w Polskiej Normie dotycz�cej przewodów 
gazowych dla budynków. 
Nie wolno wykorzystywa� rur gazowych jako elementów uziemienia, instalacji odgromowych 
czy przewodów bezpiecze�stwa. Przewody gazowe po wykonaniu prób szczelno�ci 
zabezpieczy� przed korozj�. 
Przewody nale	y prowadzi� pod stropem i po �cianach prostopadle i równolegle do ich 
kraw�dzi ze spadkiem min 4‰ w kierunku przyborów gazowych zachowuj�c minimalne 
odległo�ci : 
- 2 cm od �cian 
- 10 cm od poziomych ruroci�gów wodoci�gowych i kanalizacyjnych umieszczaj�c je nad 
tymi ruroci�gami 



- 10cm od poziomych ruroci�gów cieplnych / c.o. / umieszczaj�c je nad tymi ruroci�gami 
- 10cm od nie uszczelnionych puszek rozgał�
nych instalacji elektrycznej, umieszczaj�c je 
nad tymi puszkami 

- 60cm od urz�dze� elektrycznych iskrz�cych (wył�czniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe 
itp.) 
- 2cm przy skrzy	owaniu z innymi przewodami instalacyjnymi 
Przej�cia przewodów przez �ciany konstrukcyjne nale	y wykona� w tulejach ochronnych 
uszczelnionych obustronnie gipsem lub kitem miniowym, a przez pozostałe przegrody w 
otworach uszczelnionych. Nie dopuszcza si� stosowania poł�cze� ruroci�gów wewn�trz 
przegród. 
Jako armatur� odcinaj�c� przy gazomierzach oraz przy urz�dzeniach gazowych nale	y 
zabudowa� kurki gazowe sferyczne (kulowe) dopuszczone do stosowania w instalacjach 
gazowych. Przed kotłami nale	y zastosowa� filtry z atestem do gazu. 

 
2.1.3. Urz�dzenia gazowe 
 

Projektuje si� zainstalowanie nast�puj�cych urz�dze� gazowych: 
- kocioł grzewczy c.o. do 24 kW, kondensacyjny z zamkni�t� komor� spalania. 
- kuchenka gazowa 4-palnikowa 

 
5.1.4. GAZOMIERZE 

 
Gazomierz powinien by� zamontowany w szafce metalowej lub z materiału niepalnego, 
powinna posiada� otwory wentylacyjne i by� zamykana na zamek gazowy bez klucza. 
Gazomierz montowa� na wysoko�ci nie wi�kszej ni	 1,8 m od poziomu podłogi do spodu 
gazomierza. 
Gazomierze nale	y instalowa� j.n.: 
1. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub 
inne mog�ce iskrzy� urz�dzenia, powinny by� od nich oddalone co najmniej o 1m. 
2. Dopuszcza si� zmniejszenie odległo�ci, o której jest mowa w p. 1, je	eli mi�dzy tymi 
urz�dzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysoko�ci co najmniej 
0,5 m powy	ej i poni	ej gazomierza oraz wysi�gu wi�kszym o co najmniej 0,1 m od 
odległo�ci lica gazomierza od �ciany, na której jest zainstalowany. 
W przypadku braku mo	liwo�ci spełnienia wymaga�, nale	y przeło	y� instalacj� elektryczn�. 
Za urz�dzenia iskrz�ce mo	na przyj�� np: rozdzielnie elektryczne, liczniki lub puszki 
rozgał�
ne nieuszczelnione. Nale	y wi�c albo zachowa� normatywne odległo�ci albo 
uszczelni� instalacje i urz�dzenia elektryczne/chodzi o dost�p gazu/, zachowuj�c wtedy 
odległo�ci podstawowe. 

 
5.1.5. Przewody wentylacyjne i spalinowe 
 

Do monta	u urz�dze� gazowych nale	y przyst�pi� po uzyskaniu od uprawnionego 
kominiarza �wiadectwa stwierdzaj�cego przydatno�� przewodów spalinowych i 
wentylacyjnych do projektowanych potrzeb. Na podstawie wst�pnej opinii Kominiarskiej 
projektuje si� monta	 we wskazanym w opinii przewodzie spalinowym nr2 o wymiarach 
14x14 cm, wkładu koncentrycznego powietrzno - spalinowego ze stali nierdzewnej o 
�rednicy zgodnej z DTR kotła. Dn 125/80 W celu wentylacji kotłowni nale	y kanał spalinowy 
nr 12 otworzy� w stron� kotłowni i zamontowa� na nim kratk� 14x21 cm.  
 

51.6. Próby szczelno�ci 
 

Zasady wykonywania: 
Instalacj� gazow� nale	y podda� dwukrotnej próbie szczelno�ci. Pierwsz� prób� nale	y 
wykona� odł�czaj�c przewody od odbiorników gazu, a drug� z odbiornikami podł�czonymi 
do instalacji / bez gazomierza /. Prób� nale	y wykona� dla ka	dego mieszkania oddzielnie 
oraz dla instalacji gazu pomi�dzy kurkami głównymi i gazomierzami. 

Po zako�czeniu monta	u instalacji nale	y sprawdzi� zgodno�� robót z projektem pod 
wzgl�dem jako�ci i rodzaju u	ytych materiałów, a nast�pnie przedmucha� spr�	onym 
powietrzem dla sprawdzenia prawidłowo�ci przepływu. Po tych czynno�ciach wst�pnych 
mo	na przyst�pi� do wła�ciwych prób. 
Pierwsz� prób� szczelno�ci instalacji nale	y przeprowadzi� spr�	onym powietrzem, 
dwutlenkiem w�gla lub azotem o ci�nieniu 0,05 MPa w czasie 30minut, po uprzednim 
odci�ciu odbiorników gazu i wyrównaniu si� temperatury czynnika. 



Drug� prób� szczelno�ci nale	y wykona� po podł�czeniu przyborów gazowych na ci�nienie 
0,015 MPa. Do kontroli ci�nienia nale	y u	ywa� manometru rt�ciowego lub wodnego. 
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urz�dzenia pomiarowego, pod warunkiem, 	e ma 
ono aktualne �wiadectwo legalizacji i wymagan� dokładno�� pomiaru. 
Instalacj� nale	y uwa	a� za szczeln� je�li manometr nie wyka	e 	adnego spadku ci�nienia 
w czasie 30 minut trwania próby. Je	eli trzykrotna próba da wynik ujemny, wszelkie 
nieszczelno�ci nale	y usun�� przez rozmontowanie badanego odcinka instalacji i ponowne 
zmontowanie po uszczelnieniu. Z przeprowadzonych pozytywnych prób szczelno�ci nale	y 
sporz�dzi� protokół komisyjny. 

 
5.1.7 Wytyczne bran�owe 
 

Kocioł powinien by� podł�czony do gniazdka z bolcem uziemiaj�cym. Zasilanie musi by� 
wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami oraz DTR kotła.  

 
5.1.8 Uwagi ko�cowe 
 

Wykonanie instalacji gazowej i monta	 urz�dze� gazowych nale	y powierzy� osobie 
posiadaj�cej odpowiednie uprawnienia. Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania robót 
zgodnie z dokumentacj�, a tak	e DTR kotła, uruchomienia instalacji i jej wła�ciwego 
wyregulowania oraz pouczenia u	ytkownika o zasadach bezpiecznej eksploatacji. 

 
 

5.2       Wewn�trzna instalacja centralnego ogrzewania. 

5.2.1. Cał� istniej�c� instalacj� wewn�trzn� wraz z odpowietrzeniem, pionami, poziomami, 
grzejnikami oraz zaworami nale	y zdemontowa�. Nowe przewody instalacyjne nale	y 
wykona� z rur PEX. Poł�cze� rur nie nale	y wykonywa� pod posadzk� lub w bruzdach. 
Ruroci�gi prowadzi� nale	y po powierzchni przegród budowlanych (�cian, stropów). 
Przewody poziome prowadzi� ze spadkiem min. 4 %0 w kierunku odwodnienia - w�zeł 
cieplny. Przewody poziome powinny by� oparte na podporach ruchomych zgodnie z 
wytycznymi producenta.. Kierunek przepływu czynnika grzewczego w przewodzie 
poziomym powinien tworzy� k�t rozwarty z 
kierunkiem przepływu czynnika w odgał�zieniu do pionu. Przewody pionowe - piony 
instalacyjne powinny posiada� uchwyty rozmieszczone co 2,5 - 3,0 m (na ka	dej 
kondygnacji). Gał�zki - rury przył�czne wykona� ze spadkiem 1% w kierunku przepływu. 
Przy długo�ci powy	ej 1,5 m gał�zki powinny by� przymocowane do �cian uchwytami 
umieszczonymi w połowie długo�ci. 

Ruroci�gi instalacyjne prowadzi� w odległo�ci 3 cm (dla �rednic do 40 mm) i 5 cm (dla 
�rednic powy	ej 40 mm) od otuliny do powierzchni �cian i stropów a tak	e pomi�dzy 
otulinami ruroci�gów. Przej�cia przez �ciany i stropy powinny by� wykonane z tulejach 
ochronnych co najmniej o 1 cm dłu	szych od grubo�ci przegrody budowlanej. Przestrze� 
pomi�dzy rur� a tulej� wypełni� materiałem elastycznym. Przepusty instalacyjne w 
elementach oddzielenia przeciwpo	arowego powinny mie� klas� odporno�ci ogniowej (El) 
wymagan� dla tych elementów. W miejscach przej�cia rury przez �ciany i stropy nie powinny 
wyst�powa� poł�czenia rur. 

5.2.2. Jako elementy grzejne montowa� grzejniki stalowe, płytowe, konwekcyjne zgodnie 
zgodnie z projektem. Podł�czenie grzejników boczne, jednostronne. Grzejniki montowa� 
na �cianie (w płaszczy
nie równoległej do �ciany) pod oknami zawieszaj�c je na 
uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylniej płyty grzejnika. Przy monta	u nale	y 
zachowa� odległo�� pomi�dzy doln� kraw�dzi� grzejnika a posadzk� i pomi�dzy górn� 
kraw�dzi� grzejnika a parapetem okiennym równ� 110 % grubo�ci grzejnika. Dla grzejników 
podwójnych z jednym konwektorem typ 21 K odległo�� ta wynosi 8,8 cm. Odległo�� �cianki 
bocznej grzejnika od strony gał�zek do �ciany równoległej do bocznej �cianki grzejnika 
powinna wynosi� min. 25 cm. Grzejniki nale	y wyposa	y� w odpowietrznik r�czny i korek 
spustowy montowane po przeciwległej stronie grzejnika w stosunku do strony 
podł�czenia (wyposa	enie fabryczne). W łazienkach montowa� grzejniki stalowe 
drabinkowe Kermi, zgodnie z projektem Podł�czenie dolne. Grzejniki nale	y wyposa	y� w 
odpowietrznik r�czny montowany na górnym kró�cu przył�czeniowym. 

5.2.3. Do grzejników montowa� zawory grzejnikowe termostatyczne Danfoss RAN nastaw� 
wst�pn� oraz głowice termostatyczne. Na gał�zkach powrotnych nale	y zamontowa� zawory 
odcinaj�ce powrotne. 

 



5.6. Próba na gor�co. 

Wykonanie próby na gor�co instalacji wraz z pomiarem temperatur wewn�trznych w 
poszczególnych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Prób� nale	y 
przeprowadzi� w miar� mo	liwo�ci przy najwy	szych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego. Przed prób� na gor�co budynek powinien by� ogrzewany co najmniej przez 72 
godziny. Podczas próby nale	y dokona� ogl�dzin wszystkich poł�cze�, uszczelnie� i dławic 
oraz skontrolowa� zdolno�� kompensacyjn� wydłu	ek i instalacji a tak	e przeprowadzi� 
pomiar temperatury wewn�trznej w poszczególnych pomieszczeniach. Wynik próby 
uznaje si� za pozytywny gdy instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, zmierzone 
temperatury wewn�trzne odpowiadaj� normatywnym, a po schłodzeniu stwierdzono brak 
uszkodze� i trwałych odkształce�. 

6.        KONTROLA JAKO�CI I ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Wykonawca  opracuje  i  przedło	y do  aprobaty  Inwestorowi program zapewnienia 
jako�ci    w którym przedstawi sposób realizacji zadania, mo	liwo�ci techniczne i kadrowe 
gwarantuj�ce wła�ciwe i terminowe wykonania zadania. Program b�dzie ujmował: 
- organizacj� wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 
- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie wraz z dokumentami 

potwierdzaj�cymi ich dopuszczenie do u	ytkowania (je	eli tego wymagaj�), 
- system proponowanej kontroli, 
- sposób zabezpieczenia materiałów i urz�dze� w czasie ich transportu i magazynowania, 
- wymagane dla stosowanych materiałów i urz�dze�  atesty �wiadectwa 

dopuszczenia oraz 
certyfikaty. 

 

6.2. Przed rozpocz�ciem robót nale	y sprawdzi�, czy materiały dostarczone na budow� 
odpowiadaj� ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do 
umo	liwienia takiej kontroli zapewniona b�dzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony 
wykonawcy.  

6.3. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie obj�tym zamówieniem powinno si� 
odbywa� pod stałym nadzorem Kierownika Budowy. 

6.4.      Wykonywane    roboty    podlegaj�    odbiorom    cz��ciowym,    odbiorom    robót    
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, ko�cowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu. 
Odbiory cz��ciowe i odbiory robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu dokonywane s� w 
trakcie trwania budowy, dokonywane s� w obecno�ci Kierownika Budowy, wymagaj� 
sporz�dzenia protokołów odbioru i obejmuj� nast�puj�ce etapy: 

- wykonanie robót monta	owych - sprawdzenie zgodno�ci wykonania robót i 
zastosowanych materiałów z dokumentacj� projektow� a tak	e z wymaganiami 
technicznymi, 

- płukanie instalacji - ocena czysto�ci instalacji od strony wewn�trznej na podstawie 
stanu wody płucz�cej wypływaj�cej z instalacji, 

- próba szczelno�ci instalacji - odbiór próby z wynikiem pozytywnym, 
- izolacja ciepłochronna instalacji - sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie 
oceny u	ytych do tego celu materiałów pod wzgl�dem zgodno�ci z dokumentacj� 
projektow�, 

- regulacja instalacji - sprawdzenie prawidłowo�ci z dokumentacj� projektow� 
dokonanych ustawie� na urz�dzeniach regulacyjnych. 

- próba na gor�co instalacji - odbiór próby z wynikiem pozytywnym. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i 
jako�ci wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegn� zakryciu. B�dzie dokonywany 
w czasie umo	liwiaj�cym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego post�pu prac. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Kierownik Robót 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru i Zarz�d 
Wspólnoty Mieszkaniowej. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie pó
niej 
ni	 w ci�gu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia 
inspektora Nadzoru i Zarz�d Wspólnoty Mieszkaniowej. Odbiór cz��ciowy polega na 



ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych cz��ci robót Odbioru cz��ciowego dokonuje si� 
według zasad okre�lonych dla odbioru ko�cowego. 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn� w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru i Zarz�du Wspólnoty Mieszkaniowej o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane b�d� w ksi�	k� obmiarów. Jakikolwiek bł�d lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione wg ustale� Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zarz�dem 
Wspólnoty Mieszkaniowej na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z 
cz�stotliwo�ci� wymagan� do celów dokonywania kolejnych płatno�ci na rzecz Wykonawcy. 
Zasady dokonywania obmiarów s� podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
KNR, KNNR oraz innych dost�pnych na rynku publikacjach zawieraj�cych katalogi norm 
nakładów rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.       Odbiór ko�cowy 
Po zako�czeniu wszystkich robót powinien by� dokonany odbiór ko�cowy, polegaj�cy 
na sprawdzeniu zgodno�ci wykonanych robót z projektem budowlanym i 
wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiór ko�cowy polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci jako�ci i warto�ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona 
przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pi�mie o 
tym. 
Do odbioru ko�cowego Wykonawca zobowi�zany jest przygotowa�: 
- dokumentacj� projektow� i powykonawczej 
- specyfikacj� techniczn�, 
- ofert� przetargow�, 
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i Zarz�du Wspólnoty Mieszkaniowej 

(szczególnie 
dotycz�ce robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu) z udokumentowaniem ich 
wykonania, 

- Dziennik Budowy, 
- atesty, �wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urz�dze� 

(je	eli tego wymagaj�). 
W przypadku gdy komisja stwierdzi, 	e roboty pod wzgl�dem przygotowania 
dokumentacyjnego nie s� gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawc� wyznaczy nowy termin odbioru ko�cowego. Wszystkie zarz�dzone przez 
komisj� roboty poprawkowe b�d� zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy 
komisja. 

8.2. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym. B�dzie dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad odbioru ko�cowego. 

8.3. Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długo�� 
okre�lona zostanie w kontrakcie. 

8.4. Podstawa płatno�ci 
Podstawa płatno�ci b�dzie cena za roboty podana przez Wykonawc� w ofercie 
skalkulowana kosztorysowo na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów 
nakładczych stanowi�cych integralna cz��� projektu, jak równie	 wizji lokalnej na 
obiekcie. Cena jednostkowa pozycji w kosztorysie ofertowym b�dzie uwzgl�dnia� 
wszystkie czynno�ci, wymagania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. Cena jednostkowa b�dzie 
obejmowa�: 
- robocizn� bezpo�redni�, 
- warto�� zu	ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz�tu na teren 



budowy ,i z powrotem, monta	 i demonta	 na stanowisku pracy), koszty po�rednie 
w skład których wchodz� : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, 
wydatki dotycz�ce bezpiecze�stwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarz�du 
przedsi�biorstwa Wykonawcy, a tak	e opłaty okre�lone odr�bnymi przepisami a zwi�zane 
z wykonaniem robót (zaj�cie pasa chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza), 

- zysk  kalkulacyjny  zawieraj�cy ewentualne  ryzyko   Wykonawcy z  tytułu  innych   
wydatków mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z przepisami. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo	liwo�� 	�dania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót obj�tych t� pozycj� kosztorysow�. W przypadku wyst�pienia robót 
dodatkowych zatwierdzonych przez Inwestora, kalkulacja ich ceny przeprowadzona 
zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy lub okre�lone w drodze negocjacji z 
Inwestora. 

9. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ�CYCH 

Uznaje si� 	e wszystkie koszty zwi�zane z zapewnieniem wszelkich wymaga� 
dotycz�cych bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie podlegaj� 
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta	owych. Tom II instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz norm� PN-64/B-10400. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  „Prawo Budowlane" (Dz. U. Rok 2003, Nr 207 poz. 2016) 
- Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002 r.     w sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Rok 2002, Nr 75poz. 690) 
z pó
niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.    w sprawie     bezpiecze�stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Rok 2003, Nr 47 poz.401) 
- Polska Norma PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co 
ogólnego zastosowania 
- Polska Norma PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
- Polska Norm PN-B- 02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz�dze� 


