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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST CZ.I 

I. WYMAGANIA OGÓLNE



1.       WSTĘP 

1.1.    PRZEDMIAR I ZAKRES ROBÓT 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót związanych z remontem magazynowych w celu adaptacji na 

wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Specyfikacja określa wymagania w zakresie: -właściwości materiałów; 

-sposobu i jakości wykonania robót; 

-oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. Specyfikację techniczną wykonania 

i odbioru robót opracowano na podstawie: -projektu budowlano-wykonawczego; -przedmiaru robót. 

1.1.1.    WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, 
dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną 
uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, 
ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych. 

1.1.2.    WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. 
Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 
należy w szczególności: 

-zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach-realizacja zadań 
wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego 

1.1.3.   DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z 
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający 
dysponuje dokumentacją opracowaną w następującym zakresie: 



a) Projekt budowlany. Instalacje sanitarne wewnętrzne. 

b) Projekt budowlany. Zagospodarowanie terenu. 

c) Przedmiar robót 

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY 

Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

a) dokumentacji technicznej, 

b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego), 

c) Polskich Norm, 

d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 

1.1.5. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych 
przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w 
danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne 
wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru. 

1.1.6.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezbędne dokumenty, w 
tym w szczególności: 

1) umowa, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

3) oferta wykonawcy, 

4) przedmiary robót, 

5) dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

6) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 

7) zapisy w dzienniku budowy. 



W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami 
wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę 
wykonanego elementu do stanu zgodności z w/w wymaganiami. Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej 
zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą. 

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego 
stanowi podstawę do rozliczenia robót. 

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy 
kierownik robót. 

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY 

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który obejmuje: 

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, budynków tymczasowych i 
barakowozów a także zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza należy 
opomiarować, 
zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, 
ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i magazynowych. Należy 
przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz 
pracowników budowlanych oraz magazyny i place składowe, 
zapewnienie daszków ochronnych, oświetlenia placu budowy itp. elementów wg potrzeb,umieszczenie tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez caty okres 
realizacji robót, 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę Umowy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien 
zawierać: 
-plan zagospodarowania (opis+ mapa - schemat) 
-schemat podłączenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej, -projekt przyłącza 
wodociągowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz). Projekt zagospodarowania placu 
budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega 
ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do 
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli istniejące 
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca 
zobowiązany jest podczas przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z 
dokumentacją fotograficzną 1 egz. tej dokumentacji przekazać dla zamawiającego. 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawcę placu 
budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników. 

1.3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE 

a)   do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet w 
przypadku jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności: 

utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 



dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
zabezpieczenie robót przed wodą opadową 
usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez 
wykonawcę, 
usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 

b) do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 
działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, 
działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 
specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, powodzi, wód 
gruntowych, 
specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawcę,ustawienie, 
utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. ogrodzeń, 
rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia, 
działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków, 
1) usuwanie przeszkód, 

2) zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. 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 projektową i wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

3.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.1.     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 jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów. 



Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. 

3.2.     BADANIA I POMIARY. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora. 

3.3.DOKUMENTY 

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 zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datąjego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody oraz 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 dotyczą sposobu wykonywania zabezpieczenia 
robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- - inne istotne informacje o przebiegu robót. 



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się w sprawie przedstawionych zagadnień. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty : 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

4.      ODBIÓR ROBÓT 

4.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 

4.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 



Inspektora. 

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 Dokumentacją 
Projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

4.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się go wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 

 

4.4 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

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. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5. 

Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora dokonując oceny 
jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i 
zgodności wykonania wszystkich robót z dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego 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, Zamawiający 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

4.5.     DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację Projektową, z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
- Specyfikację Techniczną 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
- protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
- atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych materiałów, 
- mapę powykonawczą 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 



odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą. 

5.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST CZ.II 

II.1 INSTALACJE WEWNĘTRZNE 



1.WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

1.1.WSTĘP 

1.1.1.PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

remontem pomieszczeń magazynowych w celu adaptacji na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. 

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.1. 

1.2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wody powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie.  
 
UWAGA : Przed zakupem i montażem należy uzgodnić z Inwestorem typ wyposażenia. 

1.3.SPRZĘT 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne 
i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 
prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane 
na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie 
ich pracy na budowie. 

1.4. TRANSPORT 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Doprowadzenie wody do budynku nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej. Woda zostanie doprowadzona do punktów czerpania 
za pomocą rurociągów wykonanych z rur PEX/AL./PEX o połączeniach zaciskanych . 
Wszystkie przewody doprowadzające do przyborów sanitarnych należy ułożyć natynkowo lub podtynkowo . 
Podejścia do urządzeń technologiczne muszą pozostać odkryte. 
Zawory oznaczyć tabliczkami plastikowymi . 
Rurociągi c.w.u. należy zaizolować otulinami ze spienionego PE : 
Dla rurociagów o średnicy mniejszej od 25 mm wykonać izolację 9 mm 
Natomiast dla rurociągów o średnicy powyżej 25 mm grubość izolacji 9 mm 
Rurociągi zimnej wody należy zaizolować otulinami ze spienionego PE : 
Rurociągi prowadzone w przestrzeni lub nad pomieszczeniami natrysków i szatni - minimalna gr. 9 mm 
Ruociągi prowadzone w przestrzeni lub nad pomieszczeniami pozostałymi minimalna gr.izolacji 9 mm , 



Rurociągi prowadzone w bruzdach minimalna gr. 9 mm , 
Rury powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
Po wykonaniu instalacji zimnej wody przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie p = 0,9 MPa 
Po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem należy przeprowadzić próbę szczelności w całości na ciśnienie 
1,0 MPa. Pomiar ciśnienia należy wykonać w najniższym punkcie instalacji. Wymienione ciśnienie należy 
dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie 
może przekraczać 0,06 MPa, a w czasie następnych 120 min spadek nie może przekroczyć 0,02 MPa. W 
przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. 
Instalację wodociągową uważa się za wyregulowaną jeżeli woda wypływa z najwyżej położonych punktów 
czerpalnych w ilościach normatywnych, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minut. 

1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych 
poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych” tom I, wyd. Arkady 

1.7.OBMIAR 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą ustawieniem i, po zakończeniu robót, 
demontażem potrzebnych zabezpieczeń, pracą wyciągarek. 

Jednostką obmiarową jest 1mb rurociągów i 1 szt armatury 1.8. ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. 
dostarczonego materiału. 

1.8.2. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór między operacyjny powinien objąć swym zakresem instalację prowadzonąw bruzdach ściennych. Powinien on być 
przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. Odbiór między operacyjny powinien obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 
-sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 
-sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
- badanie szczelności instalacji. 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiar otworów, 
- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych 
spadków odcinków poziomych. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań należy 
wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie 
wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych 
połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. Badanie szczelności instalacji 



wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących uwag: 
- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
- Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie 
odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy 
połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
- Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub 
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie niniejszym niż 0,9 
MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowej regulacyjnej i połączeniach. 
- Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą zimną drugi raz wodą o 
temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale 
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. Należy to wykonać w 
następujący sposób: 
- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą 
(najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 
- Regulację rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu kryz dławiących lub 
innych elementów regulujących. 
- Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić termometrami 
rtęciowymi z podziałką 1 °C. 
- Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze 
50°C, z odchyłką ±5°C. Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 
- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika 
budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu 
regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik 
robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. W ramach odbioru końcowego 
należy sprawdzić: 
 

- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
-  wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzeń 
ciepłej wody należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także 
niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
Wewnętrzne roboty budowlano – montażowe instalacji sanitarnych powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, tom II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

 



1.10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe 
PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne 
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. - PN-81 /B-10800 - 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
2.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  

2.1. WSTĘP 

2.1.1.PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy Sali gimnastycznej wraz z 
łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym w miejscowości Uszczyn, której należy wykonać instalacje : 

- instalację centralnego ogrzewania 
 
Czynnik grzejny do instalacji dostarczony będzie z kotłowni gazowej o mocy 170 kW, która jest przedmiotem 
niniejszego zadania . 
Halę obsługiwać będą dwie nagrzewnice wodne typ LEO15 i dwie nagrzewnice wodne grzewczo-wentylacyjne 
typu LEO45 z komorą mieszania 
Powietrze do wentylacji hali będzie dostarczone poprzez czerpnie ścienne prostokątne. 
Wentylacja wywiewne z pomieszczeń wc wentylatorami mechanicznymi zamontowanymi w ścianach. Pozostałe 
pomieszczenia wentylowane za pomocą murowanych kanałów wentylacyjnych. 

2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 2.1.1. 

2.2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia do wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania powinny 
odpowiadać Polskim Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 
- rury PEX/AL./PEX do podłączenia co./ przewody rozprowadzające/ 
- przewody doprowadzające do grzejników system co.” rura obok rury „ ułożone w posadzce lub natynkowo 
 

- otulina z pianki poliuretanowej typ „THERMAFLEX” ( lub o równoważnych 
parametrach), gr 25mm  
- zawory odpowietrzające automatyczne dn 15 mm, 
- zawory odcinajace 
Szczegółowe zestawienie materiałów do wbudowania według załączonych przedmiarów oraz projektu 
budowalnego . 
 
2.3.SPRZĘT 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 
prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane na 
budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na 



budowie. 

2.4. TRANSPORT 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Po wykonaniu instalacji co., kotłowni i ciepła technologicznego przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie p = 6,0 bar. 
Instalację dokładnie przepłukać. 
Kotownię po przeprowadzonych próbach należy uruchomić. Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 
Wentylację poddać próbom szczelności , wyregulować pracę urządzeń ,uruchomić. 
Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy 
napełnić instalację wodąoraz dokładnie odpowietrzyć a po upływie 24 h przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 
p = 0,6 MPa 
Grzejniki mocujemy przy użyciu zestawu wsporników. Odległość grzejnika od ściany - 30mm. Odległość grzejnika od podłogi i 
od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. Jeżeli nie ma możliwości zachowania tych odległości, dopuszcza się 
montaż grzejnika 70 -100 mm od podłogi i parapetu, trzeba jednak wtedy zwiększyć ich moc o 5-10 %. Grzejnik należy 
montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich 
prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z grzejnikiem, 
podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampą lutowniczą, a także inne działania mogące spowodować deformację 
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie odpowietrzników 
samoczynnych w najwyższych punktach instalacji oraz przy grzejnikach i instalacji technologicznej. Odwodnienie instalacji 
wykonać przy użyciu zaworów spustowych zainstalowanych przy grzejnikach w piwnicach na powrocie oraz na rurach 
spustowych w piwnicach i przy rozdzielaczach. Po wykonaniu instalacji c. o. przeprowadzić próbę szczelności. 
Próba szczelności wstępna na ciśnienie p = 0,9 MPa w czasie 30 min. w odstępie 10 minut dwukrotnie i po dalszych 30 
min. próby ciśnienie nie może spaść więcej niż o 2% 
Próba szczelności główna - czas trwania 2 godz. końcowa próba w czterech cyklach po 5 min. wytwarzając na przemian ciśn. 
p = 1,0 MPa i p = 0,1 MPa. Na każdym etapie prób nie mogą występować przecieki a ciśnienie nie może spaść więcej niż 2 
%. 
Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. 

2.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych 
poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych” wyd. Arkady 

2.7. OBMIAR 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą ustawieniem i, po zakończeniu 
robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, pracą wyciągarek. 



Jednostką obmiarową jest 1 mb rurociągów i 1 szt. urządzeń 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 
którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 

2.8.2. ODBIÓR ROBÓT. 

Instalacja centralnego ogrzewania, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być 
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu 
wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Badanie szczelności 
instalacji na zimno należy prowadzić po odcięciu lub odłączeniu od instalacji źródła ciepła (kotła lub wymiennika ciepła). 
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania 
szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek. Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy 
temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i 
armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalację 
podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed 
rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie 
należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów 
i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy 
podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa). 
Wartość ciśnienia próbnego powinna wynieść pr + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa (gdzie pr oznacza maksymalne ciśnienie robocze w 
najniższym punkcie instalacji). Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana o 10° powoduje zmianę 
ciśnienia o 0,5 - 1,0 bara. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie 
wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. Instalację napełnioną wodą i 
unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Badanie 
szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na 
zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z 
wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.". Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 
ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne 
usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 



ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, 
należy - po próbie szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. 
Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji 
niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają 
wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. 
Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 
uwzględniony w protokole odbioru. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną 
regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w 
stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy 
skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zadu 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w 
następujący sposób: 
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru ± 0,5°C; termometr ten należy 
umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mn iejszej niż 2 m od budynku; 
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5°C, 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru różnicowego 
podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym; 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru 
± 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad 
podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 
pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; 
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach wodnych, pośrednio za 
pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu ± 0,5° C. Pomiary te należy przeprowadzać na 
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie 
przyłożenia czujnika przyrządu. Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy temperaturze 
zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 
b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 
 

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji 
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; 
wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego 
więcej niż ± 2°C, 
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na 
dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 
- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania instalacji w 
ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie 
się temperatury powietrza. 
- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością 
określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w 
granicach ± 10% obliczeniowego spadku ciśnienia, 
- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 
rozdzielaczu. 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody przez piony i grzejniki, 

określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btąd w doborze wielkości grzejników lub 
obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów konstrukcyjno - budowlanych decydujących o 
rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny. 



Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników. Z odbioru 
międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i 
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania 
szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
-montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W 
szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, prawidłowość ustawienia wydłużek i 
armatury, 
 

- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowania grzejników, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów 
częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

2.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

2.10.NORMY 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom II -Instalacje sanitarne i 
przemysłowe 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, póz. 
690), 
-    PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszechnych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 03 Instalacje elektryczne wewnetrzne 
1.Wstep 
1.1. Przedmiot SST-16 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-E1 (zwanej dalej SST) sa wymagania 
dotyczace 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: 

 
REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W CELU ADAPTACJI NA 

WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STT) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych w zadaniu wymienionym w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z budowa instalacji 
elektrycznych. 
Instalacje elektryczne zaprojektowano w oparciu o Prawo Budowlane oraz rozporzadzenie z dnia 14 grudnia 
1994 r. 
Ministra Gospodarki Przestrzennej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i 
ich 
usytuowanie przy zastosowaniu obowiazujacych PN zapewniajacych bezpieczenstwo u_ytkowania, jak równie_ 

bezpieczenstwo po_arowe. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umo_liwiajace i majace na celu 
wykonanie 
instalacji elektrycznych wewnetrznych w przebudowywanym obiekcie przetargowym w nastepujacym zakresie: 
A. Demonta_ istniejacych instalacji elektrycznych 
B. Instalacje elektryczne wewnetrzne 
D. Budowa tablic rozdzielczych głównej RG i technologicznej RT 
1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wszystkie roboty instalacyjne, zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych nale_y wykonac w oparciu o 
dokumentacje projektowa oraz aktualnie obowiazujace „Warunki wykonania i odbioru robót budowlano – 
monta_owych”. 
e) MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów. 
Wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania , podano w opracowaniu OST 00.00 
„Wymagania ogólne” oraz dokumentacji projektowej. 
1 Linie kablowe i przewody niskiego napiecia 
2 Koryta, listwy i rury instalacyjne z PVC: 
3 Oprawy oswietleniowe 
− zgodnie z PT 
4 Rozdzielnie i urzadzenie elektroenergetyczne i sterownicze 
− Rozdzielnia główna RG wg rys nr 2 
5 Osprzet instalacyjny elektryczny 
− wyłaczniki 1-bieg.  
− wyłaczniki swiecznikowe  
− gniazda wtykowe 2P+Z 10/16A, 250V 
− gniazda wtykowe 3P+N+Z 32A, 400V 
− odgałezniki bryzgoszczelne 
− czujnik ruchu z zasilaczem 230/12V 
6 Instalacje odgromowe, uziemiajace i wyrównawcze 
− Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm 
− Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm 
− Prety stalowe miedziowane FeCu fi 17,2mm 
− Wsporniki, złacza i uchwyty stalowe ocynkowane 
7 Osprzet i materiały instalacyjne pomocnicze 
Instalacje nn 3-faz. (si³owe) 



•ŁSilnik pompy g³êbinowej – YKYekw ¿o 5x10 mm2, (w obudowie studni kabel YKYekw ¿o 
po³¹czyæ z przewodem OG£ pompy), •ŁZasilanie awaryjne z agregatu pr¹dotwórczego – YDY 5x25 
mm2, 
•ŁGniazda remontowe 3-fazowe – YDY 5x4 mm2, 
•ŁDmuchawa – YDY 5x2,5mm2, 
Instalacje nn 1-faz. 
•ŁGniazda remontowe – YDY 3x2,5 mm2, 
•ŁGniazda remontowe 24V – YDY 3x2,5 mm2, 
•ŁOoewietlenie wewnêtrzne – YDY 3x1,5 mm2, 
•ŁOoewietlenie zewnêtrzne – YKY 4x4 mm2, 
•ŁObwody ogrzewania – YDY 3x2,5 mm2, 
•ŁOsuszacz powietrza – YDY 3x2,5 mm2. 
•ŁOoewietlenie i wentylacja chlorowni – YDY 3x2,5 mm2, 
•ŁSpre¿arki powietrza – YDY 3x2,5 mm2, 
•ŁChlorator – YDY 3x2,5 mm2, 
11. Koncówki kablowe rurkowe do zaprasowywania na _yłach miedzanych 
12. Opaski kablowe instalacyjne 
13. Oznaczniki na kable 
14. Uchwyty kablowe uniwersalne 
15. Tasma izolacyjna – plastyczna 
16. uchwyty i kołki z wkretami 
3. SPRZET 
Wymagania ogólne zawarte sa w p. 3 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00 
Roboty elektryczne prowadzone beda przy u_yciu nastepujacego sprzetu mechanicznego: 
11. _uraw samochodowy do 4 Mg 
12. Podnosnik mont.PHM na sam.(2) 
13. Ciagnik kołowy 63kW (1) 
14. Samochód skrzyniowy do 5.0t (1) 
15. Spawarka elektr.wirujaca 300A 
16. Wibromłot elektryczny 3 kW 
17. Zespół pradotwór.3-faz.5kVA 
18. Elektronarzedzia 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne zawarte sa w p. 4 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00 
Srodki transportu przewidziane do stosowania: 
h) Ciagnik kołowy o mocy 63 kW 
i) Samochód dostawczy do 0,9 Mg 
j) Samochód skrzyniowy do 5 Mg 
k) Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg 
l) Przyczepa do przewo_enia kabli do 4 Mg 
5. ZAKRES ROBÓT 
5.1. Demonta_ istn. instalacji elektrycznych 
5. demonta_ opraw oswietleniowych swietlówkowych i _arowych 
6. demonta_ osprzetu elektrycznego: wyłaczniki hermetyczne, gniazda wtykowe hermetyczne, puszek 
odgałeznych 
hermetycznych. 
7. demonta_ kabli i przewodów nt. 
8. demonta_ rozdzielni zasilajacej i sterowniczych 
5.2. Monta_ instalacji elektrycznych podstawowych, pomocniczych i sterowniczych 
zgodnie zprojektem branży elektrycznej 
5.3. Pomiary 
Podstawowy zakres pomiarów obejmuje: 
− Sprawdzenie i pomiary obwodów 1- i 3-fazowych jak: ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu połaczen w 
puszkach i łacznikach, odłaczenie odbiorników, pomiar rezystancji izolacji i ciagłosci obwodów, podłaczenie 
odbiorników. 
− Badania i pomiary instalacji skutecznosci wyłaczania zwarc tj.: ogledziny dostepnych czesci instalacji, 
rozkrecenie lub rozłaczenie połaczen złacza, pomiar rezystancji elementów instalacji, wykonanie 
połaczen instalacji, zabezpieczenie złaczy przed korozja, pomiary skutecznosci wyłaczania zwarc dla 
wszystkich obwodów gniazd wtyczkowych, opraw oswietleniowych zamontowanych najdalej od zródła 
zasilania i odbiorników siłowych pracujacych w najcie_szych warunkach. 



− Badania i pomiary instalacji pompy i centrali wentylacyjnej tj.: ogledziny obwodu i aparatów, 
sprawdzenie prawidłowosci połaczen, pomiar rezystancji izolacji, próbne rozruchy i sprawdzenie działania. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w pkt. 6 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00. 
Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji powinna byc przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
z 
warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nale_ y uznac za pozytywne, je_ eli 
wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jesli którekolwiek z wymagan nie zostało spełnione, nale_y 
dana 

faze robót uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic badania 
ponownie. 
Kontrola jakosci robót powinna obejmowac nastepujace badania: 
zgodnosci z dokumentacja projektowa - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na 
porównaniu 
wykonywanych badz wykonanych robót oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i 
pomiarów. 
badanie materiałów u_ytych do budowy instalacji - nastepuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
okreslonymi 
w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów okreslajacych jakosc wbudowanych 
materiałów 
i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami okreslonymi w 
SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar powykonawczy wykonac nale_y w oparciu o dokumentacje projektowa oraz ewentualne, dodatkowe 
ustalenia 
z Inwestorem i Biurem Projektów wynikłe w czasie budowy. 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostka obmiarowa dla układania przewodów energetycznych, uziemiajacych, odgromowych i 
wyrównawczych jest 
metr ( m ), a dla monta_u osprzetu, opraw oswietleniowych i aparatów i rozdzielni jest sztuka (szt.) .Dla 
wykonywanych 
robót powierzchniowych jest metr kwadratowy ( m2), a dla objetosciowych metr szescienny (m3) i ich pochodne 
( dm2 , 
dm3 ). 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 8 OST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami in_yniera kontraktu, 
je_ eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystkie 
protokoły 
przekazania robót czastkowych i zanikajacych. 
8.2. Odbiór techniczny instalacji elektrycznych. 
Odbiór instalacji wykonac w oparciu o wydawnictwo COBO-PROFIL „INSTALACJE ELEKTRYCZNE” 
Warszawa 1999 
r. – Rozdział II – Odbiór techniczny instalacji elektrycznych i piorunochronnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci. 
Ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w pkt. 9 OST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
10.1. Normy. 
1. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
Oswietlenie wnetrz swiatłem elektrycznym 
3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
4. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
5. PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa . Ochrona przeciwpora_eniowa. 
6. PN-IEC 60364-443 Instalacje elektrycze w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 



bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przete_eniowym. 
7. PN-IEC 60364 –4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa . Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego 
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napiecia. 
8. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub 
łaczeniowymi 
9. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta_ 

wyposa_enia elektrycznego. Obcia_alnosc pradowa długotrwała przewodów 

10.2. Inne dokumenty. 
1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
2. Rozporzadzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano monta_owych 
i rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn.10 .04 .1972 r) 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta_owych 
- Czesc V. Instalacje elektryczne, 1988 r. 
c) Rozporzadzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpora_eniowej. 
(Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.) 


