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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane dla inwestycji jaką jest wykonanie
ogrzewania C.O. w świetlicy wiejskiej w Sadku, gm. Pińczów, na działce nr
ewid. 564, 563/2, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
1.2.

Zakres stosowania ST
Zakres robót obejmuje:
– wykonanie ogrzewania C.O. w świetlicy wiejskiej oraz roboty towarzyszące;
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.
ST-1 Wewnętrzne instalacje sanitarne;

1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do
robót.
Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w
języku polskim.
1.4. Niektóre określenia podstawowe:
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Kierownik Budowy – osoba powołana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów.
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi.
Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
technicznej.
Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie
Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych.
Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera.
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 Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak:
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych dotyczących obiektu
budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Droga tymczasowa– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą
do usunięcia po ich zakończeniu.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych:
1
projekt budowlany
2
specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobranżowy
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i
autoryzowane przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być
wprowadzone przez Inżyniera po uzgodnieniu z Projektantem.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich
są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje

następująca kolejność ich ważności:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską 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 specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy,
to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany
zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru końcowego robót w szczególności:
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,
b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,
c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,
d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,
e) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego
podwykonawców i dostawców.
f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawca będzie:
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,
– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego,
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd ba:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych
b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami:
zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń 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 o każdym takim przewozie będzie
zawiadomiony inwestor.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu
zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi.
W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego
projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i dróg.
Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakończenia.
Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika
Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do:
 oznakowania pomieszczeń, drzwi,
 wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i
urządzeń technologicznych, BHP.
Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne należy
przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i
urządzeń.
2.0

MATERIAŁY

2.1

Źródła szukania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzania przez inwestora.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postępu robót.

2.2
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
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 do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych na budowę
materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu będą
składowane w hałdy i następnie wykorzystane przy zasypce wykopów po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatności zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazań
inwestora.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest możliwe po akceptacji
inwestora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.4
Wariantowe zastosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,
co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody
inwestora.
2.5
Pochodzenie materiałów
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.
2.6
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 Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
3.0
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany
sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego sprzętu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem

gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować
sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii
sprzętu podstawowego.
4.0
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 musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym w
kontrakcie.
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 kontraktu będą na polecenie
inwestora usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
5.0
WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia
budowli w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjną podczas
wykonywania robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
6.0
KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola związana z wykonaniem budynków powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych,
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i
uzyskać akceptację Zamawiającego.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z doku.

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
6.1
Program zapewnienia jakości
Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z
dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inwestora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót)
 organizację ruchu na budowie
 zasady BHP
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami)
 system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium
prowadzącego badania
 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania
wyników do inwestora
część szczegółową zawierającą:
1 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i
wykonywania poszczególnych elementów robót
2 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót. Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.
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
częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
przeprowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem
do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.
6.4
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie

raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich formularzach.
6.5
Badania prowadzone przez inwestora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione będą przez Wykonawcę.
6.6
Atesty, jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub
urządzenia zostaną odrzucone.
6.7
Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest 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 imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera 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 Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych 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 Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty:
1 pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego
2 protokoły przekazania tereny budowy
3 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne
4 protokoły odbioru robót
5 protokoły z narad i ustaleń
6 korespondencja na budowie
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie.
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 Inżyniera i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7.0
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2
Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

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
Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.0
ODBIÓR ROBÓT
8.1
Procedura przejęcia robót
W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji.
Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których
będzie opracowany harmonogram odbioru robót.
8.2
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.3
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 Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.4
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót;
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

8.5
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera 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 końcowego 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
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustala nowy termin odbioru końcowego.
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 Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- Dzienniki Budowy,
- Wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ,
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- Sprawozdanie techniczne,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego 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. 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 wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami.
8.6
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.
9.0
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1
Ustalenia ogólne
Szczegóły płatności zawarte są w SIWZ.
Dla robót wycenionych podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).Wynagrodzenie będzie
uwzględniać SST i dokumentację projektową.
Wynagrodzenie robót będzie obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.

9.2
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
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 i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
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.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

Koszt wykonania przyłączy do celów budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Koszty zużycia wody i energii dla celów budowy ponosi Wykonawca.
9.3

Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w SIWZ.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, 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, że wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub beneficjantów programu
ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
Zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41; Nr 92 poz. 881; Nr 93 poz. 888 i Nr 96, poz.
959)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108
poz. 953; Zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2042)
3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. ; Nr 204 poz. 2086)
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Opracował:
inż. Krzysztof Oleś

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz
wod. i kan. (w obrębie kotłowni) dla inwestycji jaką jest wykonanie ogrzewania c.o.
w świetlicy wiejskiej, w miejscowości Sadek, gmina Pińczów na działkach nr ewid. 564, 563/2
(obręb Sadek) zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

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 montażowych instalacji wod.-kan. (w obrębie kotłowni) i c.o. przewidzianych
w projekcie budowy. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych instalacji wod.-kan. przewiduje się wykonanie
następujących robót:
- rozbudowa instalacji wod.-kan. wewnętrznej wraz z armaturą w obrębie kotłowni.
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie
następujących robót:
- budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych grzejników,
- montaż nowej kotłowni (kocioł wraz z urządzeniami towarzyszącymi).
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty nie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są
przedstawione w projekcie instalacji sanitarnych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji
w przebudowywanym budynku:
- przygotowanie i układanie wewnętrznych instalacji wod.-kan. w obrębie kotłowni;
- przygotowanie i układanie instalacji c.o.;
- montaż kotła wraz z urządzeniami towarzyszącymi
oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2. WYMAGANIA MATERIAŁOWE
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
armatura, urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny
o
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i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, znak bezpieczeństwa oraz
certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną.
Instalację wody zimnej wykonać z rur tworzywowych polipropylenowych PP-R
łączonych poprzez zgrzewanie mufowe. Izolacja rurociągów z pianki poliuretanowej – otuliny
laminowane radełkowaną folią polietylenową.
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z PN-83/B-10700.01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów,
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunków montażowych itp.
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie
i wbudowanie.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów. 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. Roboty można
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. Rodzaj sprzętu do
montażu rurociągów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami producentów
wymienionych materiałów po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
4.

TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych
środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie

przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu
do terenu budowy.

5.

MONTAŻ INSTALACJI WOD.-KAN.

1)

Montaż instalacji wodociągowej

Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie
z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003,

Dz. U. nr

75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania instalacji z rur wydaną
przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej.
Instalację wody zimnej wykonać z rur tworzywowych polipropylenowych PP-R
łączonych poprzez zgrzewanie mufowe, prowadzonych w bruzdach ściennych, w izolacji
ciepłochronnej z pianki poliuretanowej. Połączenie rur z innymi elementami instalacyjnymi
wykonuje się przy pomocy kształtek tworzywowych. Wszystkie prace związane z montażem
rur należy prowadzić wg instrukcji producenta rur.
Armaturę w instalacjach wewnętrznych wykonawca zamontuje w miejscach
dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację instalacji,
zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instalację
wodociągową Wykonawca wyposaży w armaturę o ciśnieniu 1,0 MPa.

2)

Montaż instalacji kanalizacyjnej san.

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem
ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Podejścia od przyborów należy wykonać z rur PVC
kanalizacyjnych. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub
obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych
należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając
przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Dla przewodów poziomych maksymalny
rozstaw uchwytów powinien wynosić 1,0 m. Rury PVC łączy się przez wciśniecie do oporu
bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób
umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając:
- czystość wgłębienia kielicha;

- ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia.
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką,
bosy koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu
olejów lub smarów jest niedopuszczalne. Rury należy układać od najniższego punktu tj.
odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.

3)

Montaż przyborów i urządzeń.

Umywalki będą zawieszone na wysokości 0,85m licząc od górnej krawędzi przyboru.
Krawędź między umywalkami a ścianą należy wypełnić silikonem. Montaż armatury
i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6.

WYKONANIE ROBÓT INSTALACJI C.O.
1) Montaż instalacji c.o.
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności:

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania;
- układanie instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż grzejników;
- montaż zaworów grzejnikowych;
- montaż kotła wraz z elementami towarzyszącymi;
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych;
- wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych.
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Przewody
zasilające i powrotne poprowadzone zostały na powierzchni ścian. Czynnik grzejny
rozprowadzony będzie do grzejników projektowanymi rurami stalowymi nierdzewnymi na
powierzchni ścian o połączeniach zaprasowywanych. Trasy przewodów powinny być
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na podstawie tej dokumentacji łatwiej
było je zlokalizować. Należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać gniazda
i osadzić uchwyty lub zawieszenia.

2) Montaż grzejników
Grzejniki ustawiane przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki w poziomie należy

montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki należy mocować do
ścian zgodnie z instrukcją producenta grzejników. Grzejniki można montować na
dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując odpowiednio wymienione powyżej
zasady. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposób trwały. Grzejniki powinny opierać się całkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych.
7. PRÓBY SZCZELNOŚCI
Próby szczelności instalacji wodnej:
Próby szczelności należy wykonać przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
W razie konieczności zakrycia przewodów można wykonać częściową próbę szczelności. Do
próby szczelności wszystkie otwory należy zakorkować a instalację dokładnie odpowietrzyć.
Po napełnieniu instalacji przeprowadzić kontrolę wszystkich połączeń i armatury. Po
stwierdzeniu szczelności połączeń należy podwyższyć ciśnienie do 1,5 ciśnienia roboczego, ale
nie mniej niż 10 atm. i ponownie sprawdzić szczelność instalacji i armatury. Instalację uważa
się za szczelną gdy w ciągu 20min. manometr nie wykaże spadków ciśnienia. Próby
szczelności instalacji ciepłej wody należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszy raz napełniając
instalację zimną wodą do min. 10 atm. a drugi raz wodą o temp. min. 55 o C.
Próby szczelności kanalizacji sanitarnej:
− piony należy sprawdzać podczas swobodnego przepływu przez nie wody;
− poziomy napełnić powyżej kolan i sprawdzać poprzez oględziny.
Próby szczelności instalacji c.o.:
- Roboty montażowe, wykończeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji
wykonane będą zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz „Warunkami technicznymi
wykonania

i

odbioru

robót

budowlano-montażowych,

t.

II.

„Instalacje

Sanitarne

i Przemysłowe” pkt. 11. Instalacje centralnego ogrzewania.
- Próby szczelności instalacji wykonać na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na
zimno i gorąco.
- Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano- montażowych”, tom. II, „Instalacje sanitarne i przemysłowe” pkt.

11.8.1 i 11.8.2.
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i
zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
– badanie dostaw materiałów;
– kontrolę prawidłowości wykonania robót;
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień;
– ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i norm.
9. ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje:
Odbiór międzyoperacyjny polega na sprawdzeniu zgodności prowadzenia przewodów z
dokumentacją, poprawności i szczelności wykonanych połączeń, zgodności użytych
materiałów z przewidzianymi.
Odbiór częściowy obejmuje te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu
prac jak np. wykonanie bruzd i przebić, poprawności mocowania i izolowania elementów
przeznaczonych do zabudowy. Elementy takie należy poddać próbom szczelności.
Każdorazowo po wykonaniu odbioru częściowego należy dokonać wpisu w dzienniku budowy
i sporządzić protokół.
Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie zgodności wykonania instalacji
z dokumentacją techniczną, oraz sprawdzenie poprawności jej działania. Przy odbiorze
końcowym należy przedłożyć protokóły odbiorów częściowych i prób szczelności.

Etapy:
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu;
 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót;
 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem

do Dziennika

Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy;
 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór końcowy:
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją
projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą
techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami. Instalacja powinna być
przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem
izolacji cieplnej;
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono;
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym;
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje
montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła
bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne);
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające
wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację
i spełnienie wymagań rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych
wymagań związanych z oszczędnością energii.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;
f) protokoły odbiorów technicznych - częściowych;
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych;
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z których wykonano instalację;
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym;
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;
k) instrukcję obsługi instalacji.
W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych;
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych;
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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