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- SPECYFIKACJE TECHNICZNE - 
 

- S – 00. 00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania  i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania: 
 
„Remont  świetlicy wiejskiej w Sośnicy g.m Wierzchowo.” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacje Techniczne stanowią cześć dokumentów przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
- Roboty rozbiórkowe 
- Roboty murowe 
- Roboty tynkarskie i okładziny ścienne 
- Roboty malarskie 
- Hydraulika i roboty sanitarne 
1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora . 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik  Budowy oraz 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
 - Projekty budowlany, 
 - Przedmiar robót, ewentualnie kosztorys „ślepy” 
 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią cześć umowy 
(kontraktu) a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
- jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

1.4.4. Zabezpieczenie miejsca prac 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prac w okresie trwania ich realizacji aŜ  
do zakończenia i odbioru końcowego robót. 



 

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje sie, Ŝe jest włączony w cenę umowna. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek  znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy w 
zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska w miejscu prowadzonych prac oraz będzie unikać uszkodzeń 
własności społecznej i uciąŜliwości dla osób, wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując sie do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami oraz moŜliwość powstania poŜaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
miejscu prowadzonych prac. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza sie uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona 
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 uŜyte, pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją 
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 
branŜowymi. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania 

 
 



 

 

- S 01.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania 
 
1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania i przystosowania instalacji centralnego ogrzewania dla zadania 
„Remont  świetlicy wiejskiej w Sośnicy gm. Wierzchowo.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje naleŜy wykonać w 
dowiązaniu do istniejącego budynku z wykorzystaniem istniejących pomieszczeń słuŜących 
wcześniej jako miejsca lokalizacji kotłowni i zaplecza kotłowni w części instalacji na poziomie 
piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych 
robót: 
�  montaŜ rurociągów, 
�  montaŜ armatury, 
�  montaŜ urządzeń, 
�  badania instalacji, 
�  wykonanie izolacji termicznej, 
�  wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 
�  regulacja działania instalacji 
�  wykonanie wewnętrznego komina prefabrykowanego, 
�  wykonanie cokołu 
�  wykonanie prac tynkarskich 
�  wykonanie prac malarskich 
�  wykonanie prac płytkarskich 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 



 

 

Co najmniej na trzy dni przed 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 próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione bądź złoŜone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym zostałyby uŜyte niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem  materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami, określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami, dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarcza Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 



 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być  uŜyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych  odcinków 
dróg wewnętrznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach wewnętrznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.  Decyzje Inspektora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 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 rozwaŜana kwestie. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ  w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe zatrzymania 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali - jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Umową.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt  badawczy posiadają waŜna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  Inspektor będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich  inspekcji. Inspektor będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą  wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium  Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor będzie mieć zapewniona moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych  materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 



 

 

dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora . 

 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca  przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 

 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak  
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym przez Inspektora.  Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według  dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.   

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze sie wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez  Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
 technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
 właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 - Polska Norma lub 
 - aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
 JeŜeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
 Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
 kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, które określają w sposób 
 jednoznaczny jej  cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
 przez producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
 Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały, 
 które nie spełniają tych wymagań  będą odrzucone. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ślepym. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według pisemnej 
instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wymaganą  do celu miesięcznego rozliczenia na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Ilości robót i materiałów naleŜy określać zgodnie z zasadami określonymi w KNR. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  Obmiar robót zanikających 
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

 
8.1. 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 ulęgną zakryciu.  Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor na podstawie dokumentów  zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 



 

 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. 

 
8.3. Odbiór wstępny robót 

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z ST.  W toku odbioru robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej w ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiekt z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny 
robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Wszelkie ustalenia dotyczące płatności za wykonane roboty budowlane zawiera projekt umowy 
stanowiący złącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
fakturowanie wykonanych robót w kilku częściach – faktury przejściowe i faktura końcowa. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 

- projekty budowlany i wykonawczy, 
- przedmiar robót, 
- SIWZ 
- umowa na roboty budowlane 

 
11. PRZEPISY ZWIAZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych”. COBRTI 
INSTAL, Warszawa  
 
- S 02.00.00 Instalacja wentylacyjna i kominowa 
1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 



 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie przystosowania instalacji wentylacyjnej i kominowej dla zadania „Remont  
świetlicy wiejskiej w Sośnicy gm. Wierzchowo.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.5. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wentylacyjnej oraz kominowej. Instalacje naleŜy 
wykonać w dowiązaniu do istniejącej zmodernizowanej części instalacji na poziomie piwnic i 
parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
�  montaŜ rurociągów, 
�  badania instalacji, 
�  wykonanie izolacji termicznej, 
�  wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej, 
�  wykonanie przewodów wentylacyjno-dymowych, 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
 2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wentylacyjnej i kominowej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji musza posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
Instalacja wentylacyjna będzie wykonana w przegrodach murowanych. Przewody komina dymowo-
wentylacyjnego powinny być wykonane jako systemowe składane z elementów gotowych.  
Dostarczone na budowę elementy komina powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych spękań i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 



 

 

 
4.1. Przewody 
Przewody w elementach muszą być transportowane na samochodach dostawczych. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Elementy wyposaŜenia 
Transport elementów wyposaŜenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać sie w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty demontaŜowe 
DemontaŜ istniejących przewodów wykonywany będzie bez odzysku elementów. Rurociągi naleŜy 
wynieść z budynku. Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy 
złomu lub na najbliŜsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 
 
5.2. MontaŜ przewodów 
Przewody kominowe montować z kształtek prefabrykowanych za pomocą zaprawy cementowej, 
przewody wentylacyjne wykonać jako wykute w murze. Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, 
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca lokalizacji komina i przebić w ścianie zewnętrznej, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– montaŜ systemu kominowego, 
– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
Przewody wentylacyjne naleŜy wyposaŜyć w typowe kratki wentylacyjne z wytycznymi 
montaŜowymi podanymi przez producenta rur. 
5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 



 

 

MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Komin montować łącznie z wykonaniem izolacji termicznej przewodu dymowego. Po wykonaniu 
prac montaŜowych naleŜy wykonać właściwy protokół, sporządzony przez uprawniony zakład usług 
kominiarskich. 
 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Maty termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy 
daną fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory miedzy- 
operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badan szczelności instalacji. 
 
8. PRZEPISY ZWIAZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych”. COBRTI 
INSTAL, Warszawa 
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