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1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót technologicznych, instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA związanych z remontem istniejących
węzłów dwufunkcyjnych w budynkach Domów Studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach tj:

• DS „Bartek” przy ulicy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 11 dz. Nr 187/39 i 187/41,

• DS „Proton” przy ulicy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 dz. Nr 187/95,

• DS „Mimoza” przy ulicy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 15 dz. Nr 187/95,

• DS „Laura” przy ulicy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17 dz. Nr 187/65 i 187/95,

• DS „Filon” przy ulicy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a dz. Nr 187/95,

• DS „Asystent” przy ulicy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 19 dz. Nr 187/95.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu,  zgodnie  z  ustawa  o  zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz  rozliczaniu  robót
opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z wykonaniem instalacji i technologii węzłów cieplnych.

1.4. Odpowiedzialno ść  Wykonawcy robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe  ogólne  warunki
dotyczące robót podano w dalszej części specyfikacji.

1.5 Określenia podstawowe (tj. definicje poj ęć używanych w Specyfikacji 
Technicznej)

Dziennik budowy   - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych  robót,  przekazywania  poleceń  i  zaleceń,  oraz  korespondencji
technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik  budowy   -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy   - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

Kosztorys ślepy   - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości.

Księga  obmiaru   -  akceptowany  przez  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiarów  wykonanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców  i ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  księdze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych).

Materiały   -  wszelkie  tworzywa  i  produkty,  niezbędne  do  wykonywania  robót  zgodne  z



dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie  Zamawiającego   -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez
przedstawiciela  Zamawiającego  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw dokumentacji projektowej.

Projektant   - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.

1.6.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiający  w  terminie  określonym  w dokumentach  przetargowych  przekaże  Wykonawcy  plac
budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik
budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

1.6.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej – część:
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
rozporządzeniem podanym w pkt.  1.3.  Dokumentację  powykonawczą  Wykonawca  sporządzi  na
własny koszt, chyba że umowa będzie stanowić inaczej.

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić  będą  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione
choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonywane  roboty  oraz  dostarczone  materiały  muszą  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i  elementów, obiektów i  budowli  powinny być
jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie
powinny  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został
określony  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej,  to  należy  przyjąć  tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą
jakość  budowli  lub  obiektu,  to  takie  materiały  i  roboty  nie  zostaną  zaakceptowane  przez
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione
innymi na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  używany  przy  realizacji  zadania  sprzęt  i  materiały
zgodnie  z  wytycznymi  ujętymi  w  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  projekcie  organizacji
zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie
odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.



1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza  się  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót
muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą
brak  szkodliwego  oddziaływania  materiału  na  środowisko.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne,
oraz  uzyska  od  właścicieli  tych  urządzeń  potwierdzenia  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego  w  ramach  planu  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty
w  zakresie  przełożenia  instalacji  podziemnych  i  powiadomić  Zamawiającego  oraz  właściciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

1.6.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i  z  terenu robót.  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich robót  i
materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

1.6.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i



ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających
zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  oraz  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia
23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia,  opracuje,  przez  rozpoczęciem budowy,  „plan bioz”.  Podczas
realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.6.11 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót  od  daty  ich  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekty  i  budowle  lub  ich  elementy  były  w
zadawalającym stanie  przez  cały  czas  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich
działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego.

1.6.13 Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez
Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów.

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W
razie żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów
do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.



Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych
materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie
przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie
dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  ich  wbudowania  były
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym lub  poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej
3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych  przez  Zamawiającego.  Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

2.2.     WĘZEŁ CIEPLNY  
2.2.1. Zaprojektowano  kompaktowy,  trójmodułowy,  dwufunkcyjny  węzeł  cieplny  woda-woda,

zasilany z sieci cieplnej i wyposażony w:

• wymiennik  C.O.  woda/woda  o  mocy  175kW  lutowany  typ  XB52M-1-50,
parametry pracy:  strona pierwotna 122,2°C/72,5  °C (70,4°C),  strona wtórna 85/70°C, 
zapas powierzchni 20%, powierzchnia grzewcza 5,04m², króćce DN50mm,

• wymiennik C.W.U. woda/woda o mocy 75kW, lutowany typ XB12M-1-26 G5/4"; parametry
pracy: obieg pierwotny lato 70°C/35°C (34,7°C), zima 125,5/72,5°C, strona wtórna 
55/10°C, zapas powierzchni 20%, powierzchnia grzewcza 0,67m2, króćce DN32mm.

Węzeł kompaktowy winien być wykonany w ten sposób, aby wymiary pojedynczych modułów nie 
przekraczały: wysokość – 1800mm, szerokość – 750mm, długość 1200mm. Jest to 
podyktowane ograniczoną możliwością wprowadzenia do pomieszczeń przeznaczonych 
na wymiennikownię. Węzeł wykonać jako rozłączne elementy z nóżkami z możliwością 
regulacji wysokości. Pozostałe wyposażenie węzła wg dokumentacji technicznej (schemat
technologiczny).

2.2.2 Pomiar ilości energii cieplnej zapewniony jest w module przyłączeniowym przez  ciepłomierz
(w dostawie MPEC Sp. z o.o. Kielce).

2.2.3 Pomiar ilości wody do uzupełniania zładu zapewniony jest w module przyłączeniowym przez
wodomierz (w dostawie MPEC Sp. z o.o. Kielce),

2.2.4 Na przewodzie powrotnym regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (regulator w
dostawie  gestora) przykładowo  typ  AVPB PN 25  DN25  lub  równoważny  o  współczynniku
przepływu  kvs  = 8,0  m3/h,  i  zakresie  nastaw ciśnienia  0,2÷1,0 bar.  Moduł  wyposażony  we
wstawkę w miejscu przewidzianym pod regulator

2.2.5 Zabezpieczenie  przed  wzrostem  ciśnienia  instalacji  co/cwu  zapewniają  membranowe
zawory bezpieczeństwa;  dla instalacji  co. Po=5bar DN25, dla instalacji  cwu Po=6,0bar
DN25,

2.2.6 Naczynie  wzbiorcze  wyrównawcze,  przeponowe wg  PN-B-02414  o  pojemności  nominalnej
200l dla obiegu co, przystosowanie do pracy w temperaturze max 120ºC i ciśnieniu 6bar,

2.2.7 Do magazynowania  CWU o  temperaturze  55ºC dwa zasobniki  emaliowane  z  izolacją  o
pojemności 600l każdy, któćce od góry DN50, zawory w dostawie producenta modułów



wymiennikowych lub dostawie indywidualnej poza modułami w wykonaniu grzybkowym.
2.2.8 Rozdzielacze -  zasilające i  powrotne  wg dokumentacji z rur stalowych czarnych e szwem o

średnicy nominalnej DN150 i długości 0,9m każdy
2.2.9 Orurowanie węzła - po stronie wysokich parametrów - z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN

EN 10216-1:2004  (stal  P235TR2),  PN  EN 10216-2:2004  (stal  P235GH),  łączonych  przez
spawanie.  Po  stronie  niskich  z  rur  stalowych  i  złączek  ze  stali   węglowej  pokrytych  na
zewnątrz warstwą ocynku. Dopuszcza się wykonanie z rur stalowych ze szwem wg PN EN
10217-1:2004  (stal  P235TR2),  PN  EN 10217-5:2004  (stal  P235GH),  łączonych  na  złącza
kołnierzowe  i  gwintowe.  Rurociągi  wody  użytkowej  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacji  w  węźle
wykonać  w  systemie zaciskowym ze  stali  nierdzewnej  przeznaczony  do  wody  pitnej.
Dopuszcza  się  zastosowanie  alternatywne  rur  stalowych  ocynkowanych  podwójnie.
Rozdzielacz instalacji c.o. wykonać z rury stalowej czarnej ze szwem wg PN EN 10217-
1:2004 (stal P235TR2), PN EN 10217-5:2004 (stal P235GH).

2.2.10 Jako zawory odcinające po stronie wysokich parametrów przewidziano zawory kulowe
kołnierzowe  lub  spawane  o  minimalnym  ciśnieniu  nominalnym  p  =  1,6 MPa,  przy
temperaturze  minimum  +150°C.  Dla  instalacji  c.o.  i  c.w.u.  zaprojektowano  armaturę
odcinającą  typu  kulowego  oraz  zawory  regulacyjne  do  montażu  w połączeniach
spawanych dla DN65 i gwintowanych dla DN ≤ 50. W instalacji c.w.u. zamiast zaworów
kulowych gwintowanych można zastosować zawory grzybkowe.

2.2.11 Po stronie wysokich parametrów filtroodmulnik Thermo, FO2M, kvs 32.2, PN16, DN40,
Temp. max 150°C, DN40, o połączeniach kołnierzowych

2.2.12 Izolację  cieplną  rurociągów  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-B-02421:2000,  PN  ISO
10456:1999, PN EN ISO 8497:1999, PN EN ISO 12241:2001. Rodzaj izolacji  cieplnej
uzgodnić z inwestorem. Proponuje się gotowe kształtki z wełny skalnej lub otuliny z wełny
mineralnej w płaszczu PVC rurociągów wysokoparametrowych. Jako izolację przyłącza
sieci ciepłowniczej w/p proponuje się gotowe kształtki z wełny skalnej STEINONORM 300
z  wełny  mineralnej  w  płaszczu  z  PCV  (dla  modułów  w  dostawie  producenta
prefabrykatów) lub inne równoważne oraz izolacje z pianki polietylenowej dla rurociągów
niskoparametrowych  lub  równoważne,  w  układzie  (od  wewnątrz):  kształtki  z  pianki
polietylenowej PEX. Do izolowania przewodów wody ciepłej użytkowej stosować izolacje
systemu jw. lub równoważną, układaną w technologii jak dla rur grzewczych. Dla instalacji
c.w.u. stosować izolację o gr. 45÷55 mm, dla wody zimnej o gr. 30 mm. Dla instalacji
grzewczych  stosować  grubości  izolacji  wg  następującego  zestawienia  (zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

2.2.13 Wymienniki izolować prefabrykowanymi elementami zamówionymi u producenta urządzenia.
2.2.14 Sterowanie automatyki węzła cieplnego - wg dokumentacji technicznej AKPiA
2.2.15 Urządzenia  wod-kan:  z  rur  PVC  do  studzienki  schładzającej,

wyposażony w pompę zatapialną .
2.2.16 Wentylacja węzła: Tam gdzie to jest możliwe istniejącą wentylację należy ją wykorzystać po

sprawdzeniu drożności  i  wyczyszczeniu.  W pomieszczeniach wymiennikowni,  w których
wentylacji nie ma lub jest częściowa należy zapewnić wentylację grawitacyjną nawiewno-
wywiewną tj. wykonać nawiew z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 200x200mm.
Kanał  od  strony  zewnętrzne  zamontować  na  wysokości  min  50cm  nad  terenem  i
zabezpieczyć  żaluzją,  natomiast  wlot  sprowadzić  nad posadzkę  na  wysokość  30cm i
zabezpieczyć kratką. Zamiast kanału nawiewnego o przekroju kwadratowym dopuszcza
się wykonanie kanału o przekroju kołowym Ø200mm. Jako wywiew wykorzystać należy
istniejące kanał wywiewny w stropie pomieszczenia lub wykonać  kanały przewałowe z
pomieszczenia wymiennikowni na korytarz. 

Wykonawca węzła dostarczy na magazyn po jednej sztuce wymiennika c.o., c.w.u, pompy
obiegowej oraz pompy cyrkulacyjnej / lądującej. Ze względu na identyczność wszystkich węzłów
dla  całego  zadania  polegającego  na  remoncie  sześciu  wymiennikowni  przewidziano  jeden
komplet ww urządzeń. Wykonawca zakupi i przekaże Inwestorowi urządzenia, które będę spójne
z wybranymi w toku procedury przetargowej typem kompaktowego węzła cieplnego.  

3. SPRZĘT

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



niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z
ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego.  W przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska,
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania  oraz  przepisami  BHP.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest  możliwe gdy przewiduje taki
przypadek  dokumentacja  projektowa,  pod  warunkiem  uzyskania  akceptacji  Zamawiającego.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny i  urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Do wykonania robót instalacyjnych i technologicznych węzła cieplnego Wykonawca robót  powinien
wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:

- do  robót  montanowych:  zestawem  specjalistycznych  narządzi  i  elektronarzędzi  z
uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych,
- do rozładunku, transportu i montażu urządzeń dźwig do 1,5 t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na
bieżąco  i  na  własny  koszt  usuwać  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego  pojazdami  na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w planie  i wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

5.2 Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy.

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków
kontraktu przez Wykonawcę.  Jest on upoważniony również  do kontroli  wszystkich robót i  kontroli
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie
i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.3. Węzeł cieplny cz ęść technologiczna
• Wykonywanie  robót  w  ścisłej  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami  z  uwzględnieniem

wytycznych pozostałych branż dla pomieszczenia węzła cieplnego .
• Urządzenia  dla  projektowanego  węzła  powinny  być  zamontowane  zgodnie  z

instrukcjami fabrycznymi ich producentów.



• Łączenie  rurociągów stalowych czarnych przez spawanie.  Jako łuki  należy stosować
kolana  hamburskie o promieniu gięcia R=2-3D. Przewody należy prowadzić ze spadkiem
0,3% w kierunku odwodnień. W najniższych punktach przewidzieć spusty, a w najwyższych
odpowietrzenia.

• Do  montażu  przewodów  w  rur  stalowych  ocynkowanych  ze  szwem  (PN-EN-10305-3),
zewnętrznie galwanicznie ocynkowane Fe/Zn 88 warstwą o grubości 8-15 um korzystać z
łączników wykonanych w podanej  technologii.  Zmiany kierunku prowadzenia  przewodów
należy  wykonywań  wyłącznie  przy  użyciu  łączników,  niedopuszczalne  jest  gięcie  rur
stalowych ocynkowanych.

• Montowanie  przewodów  -  na  konstrukcjach  wsporczych  kotwionych  do  ścian  lub
sufitów.  Przewody prowadzić taki sposób, aby nad przejściami był zapewniony prześwit
wynoszący co najmniej 2 m

• Rury  wyrzutowe   z   zaworów   bezpieczeństwa   należy   sprowadzić  nad wpusty lub
studzienkę schładzaj w posadzce

• Połączenia armatury z przewodami wykonać jako kołnierzowe i na gwint
• Mocowanie termometrów i manometrów wg KESC 77.8.1 i KESC-77.8.2.

• Po zakończeniu  montażu  urządzeń  i  wstępnej  próbie  wodnej  zamontować  armaturę
kontrolno-pomiarowni regulacyjną

• Roboty antykorozyjne:
• Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociągi  należy oczyścić do 3 stopnia czystości

wg PN EN ISO 8501-1:2008, PN EN ISO 8501-3:2008, PN EN ISO 8501-4:2008, PN EN
ISO  8502-3:2000,  PN  EN  ISO  8502-4:2000,  PN  EN  ISO  8504-3:2004.  Ocenę  stanu
powierzchni po szczotkowaniu należy wykonać zgodnie z PN EN ISO 8504-1:2002 i PN EN
ISO  8503-1:1999.  Następnie  należy  wykonać  malowanie  rurociągów  farbą  ftalowo-
silikonową przeciwrdzewną czerwoną tlenkową CEKOR R (KTM –13131213531). Farba ta
jest  przeznaczona  do  antykorozyjnego  zabezpieczenia  zewnętrznych  powierzchni
rurociągów  cieplnych  o  temp.  czynnika  grzejnego  do  150°C.  Ma  dobrą  tolerancję  do
niedokładnie oczyszczonego i wilgotnego podłoża. Jest jednocześnie farbą podkładową i
nawierzchniową. Zalicza się do II klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie prace
zabezpieczeń antykorozyjnych tą farbą powinny być wykonywane w odpowiedniej odzieży
ochronnej i przy dobrej wentylacji. Producent POLIFARB Cieszyn. Można także zastosować
farbę  CYNKAL  THERM  200  produkcji  MALEXIM  Warszawa  lub  farbę  ftalową
przeciwrdzewną  do  gruntowania  produkcji  RAFIL  Radom.  Przy  zastosowaniu  farby
TERMOKOR-P produkcji ALCOR Opole lub farby silikonowej do gruntowania odpornej do
400°C produkcji RAFIL Radom należy rurociągi oczyścić do 1 – go stopnia czystości.

• Po   zmontowaniu   węzła   należy  wykonać próbę  hydrauliczna  instalacji   po   stronie
wysokich parametrów :

„na zimno" - na ciśnienie 0.2 MPa ( przy odłączonych urządzeniach) „ na gorąco" - na
cienienie 2,0 MPa.  Próby należy wykonać przed malowaniem rur i wykonaniem
izolacji termochronnej. Przed próbą instalację należy odpowietrzyć

• Instalacja po stronie wody o parametrach 85/70st C należy poddać próbie:
„ na zimno" przy ciśnieniu pracy i „ na gorąco" przy ciśnieniu 1,5 rażą większym niż
cienienie pracy i nie mniejszym niż 0,9MPa

• Całość instalacji należy wypłukać do uzyskania zadawalającego efektu.  Płukanie wykonać
przy zdemontowanych urządzeniach

• Rurociągi wody zimnej, ciepłej i użytkowej poddać dezynfekcji,
• W czasie próbnego ruchu urządzenia należy wykonać regulacje i pomiary.
• Po   zakończeniu   ruchu   próbnego   należy   wykonać  sprawozdanie   z   pomiarów   i

regulacji z naniesieniem  rzeczywistych    wydajności   urządzeń.    Zamawiający    dokonuje
weryfikacji sprawozdania.

• Izolacja termiczna  rurociągów  wykonać wg   dokumentacji.   Nie   należy   izolować
przewodów spustowych i rur wyrzutowych z zaworów bezpieczeństwa

• Oznakowanie płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.
• Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych,
• Znaki kierunku przepływu czynnika.



• Znaki ostrzegawcze BHP.
• Roboty instalacyjne w pomieszczeniach z zakresu energetyki  i  automatyki  powinny być

wykonane  przez przedsiębiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami.

• Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązać  projektowych  są  możliwe  po  uzyskaniu
jednoznacznej  akceptacji  Zamawiającego  i  Projektanta,  jedynie  w  przypadku
zaproponowania  rozwiązać  mniej  kosztownych,  ale  co  najmniej  równorzędnych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,  kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.

• Całość  robót w zakresie technologii  węzła  cieplnego powinien wykonać  uprawniony
zakład instalacyjny pod nadzorem inspektora nadzoru.

• Urządzenia ciśnieniowe węzłów (naczynia wzbiorcze) podlegają przed  dopuszczeniem do
eksploatacji odbiorowi przez właściwy terenowy Urząd Dozoru Technicznego.

• Całość  robót wykonać  zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury  i  urządzeń,   normami   i  warunkami  technicznymi  -  ad.   pkt.   2,   oraz
„Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych", tom II
„Instalacje sanitarne i przemysłowe" dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi
(...) COBRTI Instal.

5.4. Węzeł cieplny-  cz ęść elektryczna i AKPiA

Wykonawca przedstawi do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  
z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji  powinny  być  zgodne  z  podanymi  w  dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie  do
wykonania instalacji  innych rodzajów (typów) urządzeń  i  osprzętu niż wymienione w projekcie
dopuszczalne jest  jedynie  pod warunkiem wprowadzenia  do  dokumentacji  projektowej  zmian
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.

5.4.1 Monta ż instalacji

Montaż instalacji przeprowadzić wg wytycznych branżowych ST.

5.4.2 Trasowanie

Trasa  instalacji  elektrycznych  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z innymi  instalacjami
i urządzeniami,  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  oraz
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.4.3 Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu  na  rodzaj  instalacji,  powinny  być  zamocowane  do  podłoża  w sposób  trwały,
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4.3 Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami.

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 
w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,

• obwody  instalacji  elektrycznych  przechodząc  przez  podłogi  muszą  być  chronione  do
wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed



uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

• przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioodporną 

5.4.4 Monta ż sprz ętu, osprz ętu i opraw o świetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i  bezpieczne  jego  osadzenie.  Do  mocowania  sprzętu  i  osprzętu  mogą  służyć  konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków
wstrzeliwanych.  Nie  dopuszcza  się  mocowania  za  pomocą  kołków rozporowych  z  tworzywa
sztucznego.

5.4.5 Podej ście do odbiorników.

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia  do  przewodów  ułożonych  w  podłodze  należy  wykonywać  w  rurach  z  tworzyw  
o odpowiedniej wytrzymałości, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do
tego  celu  przewidzianych  kanałach.  Rury  i  kanały  muszą  spełniać  odpowiednie  warunki
wytrzymałościowe i  być  wyprowadzone  ponad  podłogę  do  wysokości  koniecznej  dla  danego
odbiornika.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej
oprawy  oświetleniowe  lub  odbiorniki  zasilane  z  instalacji  zawieszonych  na  drabinkach  lub
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach  podejścia  należy
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.4.6 Układanie przewodów.

5.4.4.1 Przewody izolowane w rurkach   
a) Układanie rur

Rury  należy  układać na  przygotowanej  i wytrasowanej  trasie  na  uchwytach  osadzonych  
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od
przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem
należy wykonywać przez:

• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,

• wkręcanie nagwintowanych końców rur,

• wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki  na  rurach  należy  wykonywać tak,  aby  spłaszczenie  przekroju  nie  przekraczało  15%
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie
wody powstałej  z  ewentualnej  kondensacji.  Zabrania  się układania  rur  z  wciągniętymi  w nie
przewodami.

b) Wciąganie przewodów
Przed  przystąpieniem do  wciągania  przewodów należy  sprawdzić prawidłowość wykonanego
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie  przewodów należy  wykonać za  pomocą specjalnego  osprzętu  montażowego.  Nie
wolno do tego celu  stosować przewodów, które  później  zostaną użyte  w instalacji.  Łączenie
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.



5.4.4.2 Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach   
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

• wykonaniu zwykłym, 

• wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:

• bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,

• uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

• pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,

• na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:

• przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.
Średnica  dławicy  i  otworu  uszczelniającego  pierścienia  powinna  być  dostosowana  
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

Układanie przewodów na uchwytach:

• na  przygotowanej  trasie  należy  zamontować  uchwyty  wg  wcześniejszego  opisu.
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych 
i 1.0 m dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi
ze  względów  estetycznych  były  jednakowe,  uchwyty  między  innymi  znajdowały  się  
w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

• ułożenia  przewodów  i  zainstalowania  osprzętu  przed  wykonaniem  tynkowania.  
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

• zamontowania  konstrukcji  wsporczych  dla  korytek  do  istniejącego  podłoża,  ułożenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem
pokryw.

5.4.4.3 Łączenie przewodów  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie  
i  osprzęcie  instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń  skręcanych.  
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i  dodatkowe
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć  przewody o rodzaju wykonania, przekroju  
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,
pomiędzy  oczkiem  a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki
metalowe  zabezpieczone  przed  korozją  w  sposób  umożliwiający  przepływ  prądu.  Długość
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy
cyny.

Końce  przewodów miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).



5.4.4.4 Przyłączanie odbiorników  

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo  połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny,  pod  względem  elektrycznym  
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

Połączenia  mogą  być  wykonywane jako sztywne  lub  elastyczne  w zależności  od konstrukcji
odbiornika  i  warunków technologicznych.  Przyłączenia  sztywne  należy  wykonywać  w  rurach
sztywnych  wprowadzonych  bezpośrednio  do  odbiorników  oraz  przewodami  kabelkowymi  
i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4.7 Monta ż tablicy rozdzielczej 

Przed  przystąpieniem  do  montażu  urządzeń  przykręcanych  na  konstrukcjach  wsporczych
dostarczanych  oddzielnie  należy  konstrukcje  te  mocować  do  podłoża  w  sposób  podany  
w dokumentacji.

Urządzenia  skrzynkowe  dostarczone  na  miejsce  montażu  wraz  z  przykręconą  do  nich
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice  w obudowie  naściennej  lub  zagłębionej  należy  przykręcać  do  kotew  lub  konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:
• zainstalować  aparaty  zdjęte  na  czas  transportu  i dostarczone  w  oddzielnych
opakowaniach,
• dokręcić  w  sposób  pewny  wszystkie  śruby  i  wkręty  w  połączeniach  elektrycznych  
i mechanicznych, 
• założyć osłony zdjęte w czasie montażu,
• podłączyć obwody zewnętrzne,
• podłączyć przewody ochronne.

5.4.8 Próby monta żowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

• pomiar rezystancji izolacji instalacji,
• pomiary impedancji pętli zwarciowych,
• próby działania wyłączników różnicowoprądowych,
• pomiary rezystancji uziemień.

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewniania jako ści robót

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego
programu zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonywanie  robót  zgodnie
z dokumentacja  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi
przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

• organizację wykonywania robót,
• termin i sposób prowadzenia robót,
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,



• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,

• wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on
odpowiedni  system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że
poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  musi  przeprowadzić  pomiary  i  badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały
one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  lub  świadectwo  wzorcowania,  zostały
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedurę  badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować  można wytyczne
krajowe,  albo  inne  procedury  (np.  warunki  producentów  urządzeń)  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4 Raporty z bada ń.

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie
później  jednak  niż  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  będą
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych
wzorów przez niego zaaprobowanych.



aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa,
Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika
Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w
szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz,

• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego,

• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych,

• dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,

• inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania  się.  Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Rejestr  obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót.
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły
odbioru robót,  protokoły z narad i  ustaleń,  korespondencja na budowie.  Dokumenty powinny być
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.

7.2 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację
Zamawiającego. Jeżeli sprzęt  wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
• odbiór ostateczny,
• odbiór pogwarancyjny.

8.2 Odbiór robót zanikaj ących.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych
robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Będzie  on  dokonany  w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Zamawiający.

Badania urządzeń węzła polegają na:
• sprawdzeniu zgodności wykonania i zastosowania materiałów z dokumentacją techniczną,
• sprawdzeniu szczelności urządzeń,
• sprawdzeniu  czy  wymiennik,  naczynie  przeponowe,  zawory  redukcyjne,

armatura automatycznej regulacji są wyposażone w tablice znamionowe,
• sprawdzeniu  zgodności  strumienia  czynnika  grzejnego  z  wymaganiami  dokumentacji

technicznej,
• sprawdzeniu  czy  zawory  bezpieczeństwa  reagują  prawidłowo  na  przekroczenie

ustalonego ciśnienia,
• sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spełnia swoje zadanie.
• Sprawdzenie  szczelności  urządzeń  węzła  należy  przeprowadzi  a  przy  zamkniętych  i

zaślepionych  głównych  zaworach  odcinających  od  sieci  cieplnej  i  instalacji  centralnego
ogrzewania.

• Sprawdzenie  wyregulowania  zaworu  bezpieczeństwa  polega  na  powodowaniu  wzrostu
ciśnienia przepływającego  czynnika  grzejnego   ponad   ustalone  dla  zaworu  ciśnienie   i
obserwacje manometrów związanych z zaworem bezpieczeństwa.

• Sprawdzenie  prawidłowości  działania  urządzeń  automatyki   regulacyjnej  węzła  na
potrzeby centralnego  ogrzewania  moce odbywać sio tylko  w  okresie  ogrzewczym   i
powinno  być  przeprowadzone przy odbiorze urządzenia centralnego ogrzewania w okresie
ogrzewczym.  Ze  sprawdzenia  prawidłowego  działania  armatury  automatycznej regulacji
należy  spisać odpowiedni protokół.

Odbiór robót polega na:
• sprawdzeniu jakości użytych materiałów oraz urządzeń do montażu, 
• sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badać i pomiarów,
• sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawca  za  pełny  zakres
dokumentacji.  Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. RZEPISY ZWIĄZANE

NORMY:  

PN-B-024414:1999      Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
Wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania.

PN-B-02423:1999         Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze



PN-ISO 8501:1996        Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
+ Ad1:1998 produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.   Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży
stalowych po całkowitym
 usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. 
Wymagania techniczne.

WARUNKI TECHNICZNE:  
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  węzłów  ciepłowniczych  wyd.  przez  COBRTI

INSTAL zeszyt 8 Warszawa.
• Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru

instalacji
• wentylacyjnych. Wyd. l., wrzesień 2002 r.
• Warunki techniczne wyszczególnione dla instalacji c.o. i c.t.
• Przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.
• Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń

Opracowanie: Opracowanie:
w branży technologicznej, w branży elektrycznej i AKPiA
sanitarnej i wytycznych budowlanych:

mgr inż. Agnieszka Gierada mgr inż. Przemysław Bielecki

upr. bud. nr SWK/0063/POOS/04 upr. bud. nr SWK/0098/POOE/14


