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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacji c.o. które zostaną wykonane w ramach budowy 

budynków wielorodzinnych nr 1 przy ul. Słońskiej i Wojska Polskiego w Ciechocinku. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu budowę instalacji, c.o. zgodnie z p. l.1. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

• Montaż grzejników płytowych stalowych z podłączeniem dolnym z grzejnikowymi 

zaworami termostatycznymi, 

• Montaż zestawu logoterm z wodomierzem, ciepłomierzem, zaworami (zasuwami) 

odcinającymi wraz z systemem mocowania i kształtkami przejściowymi, 

• Montaż armatury odcinająco-regulacyjnej, 

• Montaż przewodów dla instalacji c.o. w posadzce w mieszkaniach 

• Montaż pionów instalacji ciepła technologicznego 

• Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji c.o.,  

• Montaż izolacji termicznej na rurociągach c.o. 

• Montaż systemów mocowania dla rurociągów c.o., 

1.4 Definicje określeń podstawowych 

• Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 

techniczno-użytkową 

• Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej 

za użytkową. 

• Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

• Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, 

charakteryzujący się umownie stałym przepływem wody i stałą średnicą 

• Przepływ obliczeniowy - umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy 
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wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie 

instalacji. 

• Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji 

zewnętrznej,  

• Podejście – przewód łączących przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 

spustowym lub przewodem odpływowym,  

• Przewód spustowy (pion) – przewód służących do odprowadzenia ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego,  

• Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów 

do podłączenia kanalizacyjnego,  

• Przewód wentylacji kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacji ścieków bytowo 

– gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji 

zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia,  

• Zamknięcie wodne – urządzenie zabezpieczające przed przedostawaniem się gazów z 

instalacji kanalizacyjnej,  

• Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu 

kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia,  

• Logoterma – wymiennikowa mieszkaniowa stacja cieplna 

• Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji 

wodociągowej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,  

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość 

konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 

elementu,  

• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy,  

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej,  

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  

• Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót.  
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora.  

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety ST.  

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa wykonawcza będzie zawierać rysunki, obliczenia i 

dokumenty zgodne z podanym wykazem. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności: 

 

1. Specyfikacje techniczne 

2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonej tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość instalacji, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. 

Wszelkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W czasie trwania budowy i wykończenia robót wykonawca powinien utrzymywać teren budowy w 

stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstających w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 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 wszelkie stany spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 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. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.12.   Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inżyniera), 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia.  



 9 

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

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. 

1.6. Zasady kontroli i odbioru robót 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem a także z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

2. MATERIAŁY I SUROWCE 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub, 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w wymagane dokumenty, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.2 Przewody instalacji grzewczej i ciepła technologicznego 

Projektuje się dwururową pompową instalację ciepła technologicznego , z rozprowadzeniem 

przewodów centralnego ogrzewania w posadzce każdej kondygnacji.  

Piony instalacji ciepła technologicznego  ogrzewania należy wykonać z rur stalowych czarnych. 

Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, rozprowadzaną na kondygnacjach należy 

wykonać z rur wielowarstwowych np. Kan-therm firmy KAN lub TECE firmy TECE. Rury 

produkowane są z polietylenu, ze spoiną wewnętrzną z taśmy aluminiowej. Tworzywem 

sztucznym wykorzystywanym do produkcji rur jest polietylen o średniej gęstości np. PE-RT, o 

podwyższonej stabilności cieplnej wg DIN 16833. Złączki systemu produkowane są z 

prasowanego, niklowanego mosiądzu lub z tworzywa sztucznego PPSU. 

Rurociągi należy łączyć przez połączenia zaciskowe skręcane. 

Do połączenia w systemie nie stosuje się kleju, nie spawa się i nie zgrzewa. Wszystkie rodzaje 

połączeń są mechaniczne. 

W celu minimalizacji strat cieplnych rury tworzywowych, zasilających poszczególne mieszkania, 

należy zaizolować termicznie za pomocą otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, np. 

typu FRZ firmy Thermaflex, o grubościach określonych za pomocą programu do obliczeń 

hydraulicznych: 

dla przewodów zasilających:   20mm; 

dla przewodów powrotnych:   13mm. 

Piony instalacji c.t. oraz przewody rozprowadzające w piwnicy należy zaizolować za pomocą 

otulin z pianki poliuretanowej np. firmy Steinonorm, o grubościach określonych za pomocą 

programu do obliczeń hydraulicznych, zamieszczonych na rozwinięciu instalacji c.o., oraz na 

rzucie piwnicy.  

Zaleca się układanie przewodów instalacji c.o. w warstwie izolacyjnej posadzek. Nie przewiduje 

się zastosowania dodatkowych kompensacji wydłużeń cieplnych w pomieszczeniach oprócz 

naturalnych (samokompensacja). Należy jednakże przestrzegać wytycznych producenta, co do 

właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i przesuwnych, a przejścia przez 

przeszkody należy wykonywać w rurach osłonowych (peszle). Sprawdzenie instalacji wykonać 

zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
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Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych 

większych o jedną dymensję (peszle) od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale 

plastycznym. W obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów.  

Rury stalowe należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku, do średnicy 20 mm, za 

pomocą plastikowych klipsów, w które się je zatrzaskuje. Dla dużych średnic rur należy 

stosować uchwyty pełnometalowe w formie obejm z przekładką z PCV odizolowującą stalową 

rurę od ocynkowanej powłoki uchwytu. Ta miękka przekładka daje dodatkowo możliwość ruchu 

podłużnego w wypadku zmian temperatury. Dla prostych sposobów mocowania uchwytu 

wystarcza szpilka z gwintem dwustronnym wkręcona w plastikowy kołek rozporowy.  

Po zamontowaniu instalacji, w czasie uruchamiania, należy ją wypłukać, usuwając wszelkie 

pozostałości stałe typu wióry, piasek czy wypalony przy lutowaniu odspojony tlenek. Można 

zastosować specjalne pompy płuczące, które mieszaniną wody i powietrza, działając w dwóch 

kierunkach, intensywnie usuwają przemieszczające się wewnątrz instalacji cząstki stałe. W 

czasie tego procesu usuwane są także pozostałości pasty lutowniczej, której ewentualny 

nadmiar wpłynął na ścianki rury, dlatego też wszystkie topniki i pasty są wodnorozpuszczalne. 

Po wypłukaniu instalacji, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych” (tom II) na ciśnienie 0,4 MPa i przy zachowaniu 

wszystkich warunków wymienionych w p. 11.8.1 w/w Warunków. Dopiero po przeprowadzeniu 

z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia bruzd.  

Wykonanie w/w czynności umożliwia uruchomienie instalacji. W ogrzewaniach grzejnikowych 

podwyższenie temperatury wody zasilającej może następować w tempie 5oC na godzinę. Po 3 

dobowym okresie działania instalacji można przystąpić do regulacji instalacji. Najpierw należy 

wykonać wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Następnie należy dokonać 

pomiaru temperatur w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody 

zasilającej i powrotnej, przewidzianych dla danej temperatury zewnętrznej. 

Pomiarów nie należy przeprowadzać przy temperaturach zewnętrznych wyższych od +5oC. 

Regulację można uznać za przeprowadzona prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury w 

pomieszczeniach mieszczą się w granicach -1oC +2oC od temperatur  
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2.5. Kontrola materiałów i surowców  

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno 

w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 

zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Urządzenia i przewody wyprowadzone na zewnątrz dopasować do kolorystyki elewacji obiektu.  

2.6. Przechowywanie materiałów i surowców. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia sanitarne, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a 
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także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenie Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

- część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

6.2 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 

Celem kontroli jakości 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, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
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zatwierdzeniem systemu kontroli inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przygotowywać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

pomiarowy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury pomiarów. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.3 Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami, na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnej jednostce przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań.  

6.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera 
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6.5 Dokumenty budowy. 

1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego, Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz techniczne i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

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, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
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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 umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 i 2 następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Zasady ogólne. 

Odbiór robót jest to ocena wykonywanych robót przez Wykonawcę. 

7.2 Rodzaje odbiorów 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

7.2.1. Odbiorowi technicznemu: 

W ramach odbioru technicznego powinny być przeprowadzone następujące badania:  

- sprawdzenie dokumentacji urządzeń 
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- szczegółowy przegląd urządzeń 

- pomiary poziomu dźwięku hałasu 

- pomiar temperatury na wylocie z baterii  

- przegląd działania przyborów 

- próby ciśnieniowe 

7.2.2. Odbiorowi częściowemu: 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru dokonuje inżynier. 

7.2.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Będzie dokonany w czasie możliwym do wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór robót 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 pomiarów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

7.2.4. Odbiorowi ostatecznemu: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inżyniera.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego 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 wykonanie robót z dokumentacją projektową.  

Przy odbiorze ostatecznym powinny być przedstawione wyniki następujących badań: 
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- pomiar jakości wody w instalacji,  

- pomiary przepływu w instalacji,  

- badanie szczelności instalacji, 

- pomiary wydajności instalacji.  

7.2.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

7.2.6. Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny ". 

 


