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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (STWiOR)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  branży  instalacyjnej  ,  termomodernizacji
budynku wraz z wymianą instalacji c.o.  i  źródła ciepła zespołu szkół rolniczych w
Prudniku - budynek LO II.
Specyfikacja dotyczy robót instalacyjnych, a w szczególności:

1) modernizacji wewnętrznej instalacji c.o.
2) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej
3) zmiany źródła  ciepła  z  kotłowni  gazowej  na  zestaw gazowy pomp ciepła  i

kotłów kondensacyjnych
4) wykonanie węzła cieplnego

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczy robót
wykonywanych  na  innych  budowach,  choćby  ich  podobieństwo  było  tożsame  w
zakresie materiałowym i systemowym. 

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową,  i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy .

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
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choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową  .
Dane określone w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót będą uważane za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy materiały lub  roboty nie  będą  w pełni  zgodne z  dokumentacją
projektową  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie
materiały  zostaną zastąpione innymi,  a  roboty rozebrane i  wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do  zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem
zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w
okresie  trwania  budowy.  W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  projekt
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru,
tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony robót,
wygody społeczności i innych.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru,
tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
                                                                        97



 przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego
oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien  otrzymać  zgodę na  użycie  tych  materiałów od  właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a  ich użycie  spowodowało jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

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

1.4.11. 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 przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.

2. MATERIAŁY ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU

2.1  M  odernizacji wewnętrznej instalacji c.o.

2.1.1 Rury i łączniki 

Do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  należy  zastosować  rury  stalowe
czarne  zewnętrznie  ocynkowane  ,  łączone  zaciskowo  za  pomocą  kształtek
systemowych przy pomocy narzędzi do prasowania wtłaczanego .
Montaż musi być wykonywany zgodnie z wytycznymi producenta systemu .

2.1.2 Izolacja termiczna 
Izolację  termiczną  rurociągów należy wykonać z otulin  termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubości zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  .
Wymagana minimalna grubość izolacji :

1) dn 15 – 15 mm
2) dn 20 – 20 mm
3) dn 25 – 25 mm
4) dn 32 – 32 mm
5) dn 40 – 40 mm
6) dn 50 – 50 mm
7) dn 65 – 65 mm
8) dn 80 – 80 mm
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2.1.3 Grzejniki
Jako elementy grzejne należy zastosować grzejniki stalowe płytowe , dolnozasilane , 
wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno .
Grzejniki muszą mieć podłączenia -  2 x GW 1/2'' .
Ciśnienie próbne – 1,3 MPa .

2.1.4 Armatura grzejnikowa
Grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne antykradzieżowe oraz kątowe
zawory przyłączne .
Wymagana średnica armatury – DN 15 .
Należy  zastosować  głowice  termostatyczne  model  instytucjonalny  (głowica
wzmocniona)  zabezpieczony  przed  manipulacją  przez  osoby  niepowołane,
wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed
kradzieżą poprzez śrubę imbusową. Zakres regulacji temperatury 5-26°C. Możliwość
ograniczania i blokowania ustawionej wartości temperatury.

2.1.5 Aparaty grzewczo-wentylacyjne
Do ogrzewania pomieszczenia sali gimnastycznej należy zastosować aparaty 
grzewczo-wentylacyjne spełniające wymogi :

1) zakres mocy grzewczej od 5,0 do 25,0 kW
2) maksymalny poziomy zasięg powietrza do 22 m
3) moc silnika do 0,35 kW
4) napięcie zasilania ~ 230/1/50

Sterowanie pracą aparatów grzewczo-wentylacyjnych odbywać się musi poprzez 
centralny układ sterowania i regulacji zamontowany w węźle cieplnym CUSiR .

2.2  I  nstalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej

2.2.1 Kanały wentylacyjne 
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej należy zastosować kanały i kształtki
z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe typu spiro i kanały prostokatne .
Wymiary  przewodów  o  przekroju  prostokątnym  i  kołowym  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506 .
Szczelność  przewodów  wentylacyjnych  powinna  odpowiadać  wymaganiom normy
PN-B-76001 .
Wykonanie  przewodów  prostokątnych  i  kształtek  z  blachy  powinno  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-03434 .
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinno odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-76002 .
Kanały  wentylacyjne  prowadzone  na  dachu  budynku  należy  zaizolować  wełną
mineralną samoprzylepną ,  o grubości  15 cm ,  na foli  aluminiowej i  zabezpieczyć
płaszczem wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej .
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Wszystkie  podpory  i  podwieszenia  kanałów  wentylacyjnych  należy  wykonać  z
kształtowników stalowych ocynkowanych mocowanych na prętach gwintowanych
M8 .
Odległość między podporami kanałów nie może przekraczać 1,5 m .

2.2.2 Elementy nawiewne i wywiewne
Jako elementy nawiewne należy zastosować anemostaty wirowe , wykonane z blachy
stalowej , malowane standardowo na kolor 9010 .
Anemostaty  muszą  być  przystosowane  do  bezpośredniego  montażu  do  kanału
wentylacyjnego o przekroju okrągłym .
Przed  każdym  anemostatem  należy  zamontować  okrągłą  ,  ręczną  przepustnicę
powietrza .
Jako elementy wywiewne należy zastosować anemostaty okrągłe ,  wykonane z blachy
stalowej , malowane standardowo na kolor 9010 .
Anemostaty  muszą  być  przystosowane  do  bezpośredniego  montażu  do  kanału
wentylacyjnego o przekroju okrągłym .
Przed  każdym  anemostatem  należy  zamontować  okrągłą  ,  ręczną  przepustnicę
powietrza .

2.2.3 Urządzenia 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła .
Centrala musi spełniać wymogi Dyrektywy Ekoprojekt .
Dane techniczne i wyposażenie centrali :
Vn =  5.000 m³/h
Vw = 5.000 m³/h
ciśnienie dyspozycyjne nawiewu - 300 Pa
ciśnienie dyspozycyjne wywiewu - 300 Pa
moc nagrzewnicy wodnej – max. = 19 kW
filtr wstępny na nawiewie  - G3
filtr wstępny na wywiewie  - G3
przepustnice z siłownikiem na nawiewie i wywiewie
wymiennik obrotowy o sprawności odzysku min = 77 %
wentylator nawiewny o mocy znamionowej max. = 2,5 kW
wentylator wywiewny o mocy znamionowej  max. =  2,5 kW
masa do 600 kg
szafa sterująco-zabezpieczająca – centralny układ sterowania i regulacji CUSiR .
Wymogi dotyczące centralnego układu sterowania i regulacji :

1) układ steruje pracą centrali wentylacyjnej i dwóch aparatów
grzewczo-wentylacyjnych

2) okablowanie centrali i aparatów jest w zakresie dostawy centrali z automatyką
3) centralny  układ  sterowania  i  regulacji  CUSiR  będzie  zamontowany  w

pomieszczeniu węzła cieplnego
4) centralny  układ  sterowania  i  regulacji  CUSiR  będzie  posiadał  możliwość

zdalnego sterowania z komputera
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2.3 Z  miana źródła ciepła z kotłowni gazowej na zestaw gazowy pomp ciepła
      i kotłów kondensacyjnych

2.3.1 Instalacja gazowa
Instalację  gazową  zasilającą  pompy  ciepła  i  kotły  gazowe  należy  wykonać  z  rur
stalowych czarnych bez szwu , łączonych przez spawanie .
Przed każdym zestawem urządzeń należy zamontować zawór kulowy gazowy .
Montaż przyłącza gazowego i układu pomiarowego wykonuje Zakład Gazowniczy .

2.3.2 Gazowe pompy ciepła
Zaprojektowano gazowe absorpcyjne pompy ciepła .
Należy zastosować dwa zestawy pomp ciepła spełniające wymogi :

1) urządzenia są przeznaczone do montażu na zewnątrz i do pracy w warunkach
atmosferycznych

2) zestaw  składa się  z czterech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji
wyciszonej  zainstalowanych  na  wspólnej  stalowej  szynie,  połączonych
elektrycznie i hydraulicznie

3) pompy  ciepła  pozwalają  produkować  wodę  grzewczą  do  temperatury  65°C
wersja wysokotemperaturowa HT

4) czynnik  chłodniczy  stanowi  R717  natomiast  czynnikiem  absorbującym  jest
woda ( glikol )

5) każdy  moduł  wyposażony  jest  w  niezależną  pompę  cyrkulacyjną  czynnika
grzewczego  

6) zestaw  jest  wyposażony  szafkę  zasilająca  oraz  wszystkie  elementy  linku
przeznaczone są do pracy w warunkach atmosferycznych

7) każdy  zestaw  składa  się  z  hermetycznego  obiegu  typ  woda  –  R717,
wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje się wymiennik lamelowy
w  kształcie  litery  C,  którego  zadaniem  jest  pozyskiwanie  ciepła
niskotemperaturowego z powietrza. Parownik jest wykonany ze stali tytanowej
i malowany proszkowo. Urządzenie posiada wentylator osiowy, zapewniający
przepływ powietrza przez wymiennik lamelowy. Każda jednostka wyposażona
jest  w  termostat  STB,  który  zapobiega  przegrzaniu  się  urządzenia,  zawory
zabezpieczające  przed  wzrostem  ciśnienia  w  układzie  chłodniczym,  palnik
nadmuchowy wykonany ze stali  nierdzewnej,  termostat  układu spalinowego,
sterownik  zarządzający  pracą,  przepływomierz,  elektrodę  jonizacyjną
kontrolującą  obecność  płomienia,  zawór  gazowy,  wykonane  z  tworzywa
przyłącza instalacji kominowej

8) wszystkie  zestawy są  podłączone do  szafy  zasilającej  w której  znajdują  się
zabezpieczenia  oraz  zaciski  do  podłączenia  panelu  sterującego  DDC
zarządzającego  pracą  grupy  urządzeń.  Panel  DDC  zapewnia  sterowanie
temperaturą  wody  poprzez  załączanie  i  wyłączanie  podłączonych  do  niego
urządzeń.  Umożliwia  konfigurację  wartości  temperatur,  sprawdzenie  czasu
pracy  urządzeń,  liczby  zapłonów  i  liczby  rozmrożeń.  Przy  podłączonym
czujniku temperatury zewnętrznej do DDC możliwa jest praca urządzeń według
krzywej pogodowej. 
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Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody
oraz podłączenie alarmu zewnętrznego

Wymogi dotyczące układu szafy zasilającej i panelu sterujacego DDC :
 układ steruje pracą pomp ciepła , kotłów gazowych i urządzeń węzła cieplnego
 okablowanie  powyższych  urządzeń  jest  w  zakresie  dostawy  pomp  ciepła  i

kotłów kondensacyjnych
 układ sterowania będzie posiadał możliwość zdalnego sterowania z komputera

Dane techniczne pomp ciepła :

Moc na palniku dla jednego zestawu : 85-100 kW dla tzew = - 20 ºC
Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N – 50 Hz 
Pobór mocy elektrycznej: do 4,5 kW 
Waga zestawu : do 2000 kg 

2.3.3 Gazowe kotły kondensacyjne
Zaprojektowano gazowe kondensacyjne kotły ciepła  .
Należy zastosować jeden zestaw kotłów gazowych spełniający wymogi :

1) urządzenia są przeznaczone do montażu na zewnątrz i do pracy w warunkach
atmosferycznych

2) zestaw  składa  się  z  czterech  kondensacyjnych  kotłów  gazowych  ,
zainstalowanych  na  wspólnej  stalowej  szynie,  połączonych  elektrycznie  i
hydraulicznie

3) urządzenia  pozwalają  produkować  wodę  grzewczą  do  temperatury  80°C  na
potrzeby C.O.  

4) każdy kocioł  w zestawie wyposażony jest  w niezależną pompę cyrkulacyjną
czynnika grzewczego 

5) każda jednostka  wyposażona jest w niezależny przewód spalinowy, termostat
STB,  który  zapobiega  przegrzaniu  się  urządzenia,  termostat,  palnik
nadmuchowy wykonany ze  stali  nierdzewnej,  sterownik  zarządzający  pracą,
elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, zawór gazowy, system
antyzamrożeniowy

6) wszystkie  zestawy są  podłączone do  szafy  zasilającej  w której  znajdują  się
zabezpieczenia  oraz  zaciski  do  podłączenia  panelu  sterującego  DDC
zarządzającego  pracą  grupy  urządzeń.  Panel  DDC  zapewnia  sterowanie
temperaturą  wody  poprzez  załączanie  i  wyłączanie  podłączonych  do  niego
urządzeń.  Umożliwia  konfigurację  wartości  temperatur,  sprawdzenie  czasu
pracy  urządzeń,  liczby  zapłonów  i  liczby  rozmrożeń.  Przy  podłączonym
czujniku temperatury zewnętrznej do DDC możliwa jest praca urządzeń według
krzywej  pogodowej.  Panel  pozwala  na  zaprogramowanie  tygodniowego
programatora temperatury wody oraz podłączenie alarmu zewnętrznego

Dane techniczne kotłów :

Moc na palniku dla zestawu : 120-140 kW
Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N – 50 Hz 
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Pobór mocy elektrycznej: do 2,0 kW 
Waga zestawu : do 650 kg 

2.4 W  ykonanie węzła cieplnego
2.4.1 Rury i łączniki .
Przewody c.o. w węźle cieplnym należy wykonać z rur stalowych przewodowych bez
szwu , łączonych przez spawanie .
Połączenia  rozbieralne  wykonać  za  pomocą  kołnierzy  stalowych  oraz  uszczelek
klingerytowych .
Wszystkie kolana wykonać z łuków hamburskich .

2.4.2 Izolacja 
Izolację  termiczną wymienników i  rurociągów w węźle wykonać zgodnie z  PN-B-
02421:2000  z  prefabrykowanych  otulin  izolacyjnych  cylindrycznych  z  pianki
poliuretanowej  w  płaszczu  z  niepalnej  folii  PCW o  współczynniku  przewodzenia
ciepła max. 0,035 W/(m*K). 
Grubość izolacji wody instalacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury
Dz.U Nr 201 listopad 2008. 
Odmulacze zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 4 cm w płaszczu z 
folii Al. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL” .

2.4.3 Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie podzespoły węzła cieplnego powinny być zabezpieczone przed korozją 
przez pokrycie ich powierzchni powłokami ochronnymi wykonanymi zgodnie z 
wymaganiami normy ISO 8501-1.
Przy doborze powłok antykorozyjnych należy brać pod uwagę temperaturę pracy
podzespołu oraz mikroklimat występujący w pomieszczeniu węzła cieplnego, gdzie
wilgotność względna powietrza może dochodzić do 90%.

2.4.4 Oznakowanie urządzeń, armatury i rurociągów
Wszystkie urządzenia, armatura i rurociągi będące na wyposażeniu węzła cieplnego
powinny być oznakowane w sposób wyraźny i trwały. Rurociągi i armaturę należy
oznakować podając:

 rodzaj czynnika
 kierunek przepływu czynnika

2.4.5 Urządzenia
Płytowy wymiennik ciepła glikol-woda dla kotłów gazowych 
Dobrano wymiennik płytowy lutowany .
Moc - Q = 140 kW
Typ – przeciwprądowy
Spadek ciśnienia – 20 kPa
                                                                       104



Płytowy wymiennik ciepła glikol-woda dla pomp ciepła
Dobrano wymiennik płytowy lutowany .
Moc - Q = 200 kW
Typ – przeciwprądowy
Spadek ciśnienia – 20 kPa

Bufor ciepła
Dobrano  wymiennik  zbiornik  buforowy  o  pojemności  V  =  4000  l  ,  zaizolowany
termicznie .

Pompa obiegowa układu  wymiennik ciepła glikol-woda dla pomp ciepła -bufor 
Dobrano pompę z mokrym wirnikiem silnika.
Pompa jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. 
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana za pomocą zintegrowanej przetwornicy 
częstotliwości.
Pompa jest wyposażona we wbudowany przetwornik różnicy ciśnienia i temperatury.
Gp =  20,0 m³/h
Hp = 50 kPa
Pompa obiegowa układu  wymiennik ciepła glikol-woda dla kotłów gazowych -bufor 
Dobrano pompę z mokrym wirnikiem silnika.
Pompa jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi.
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana za pomocą zintegrowanej przetwornicy 
częstotliwości.
Pompa jest wyposażona we wbudowany przetwornik różnicy ciśnienia i temperatury.

Gp =  12,0 m³/h
Hp = 50 kPa

Pompa obiegowa instalacji nagrzewnic i aparatów wentylacyjnych 
Dobrano pompę z mokrym wirnikiem silnika.
Pompa jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. 
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana za pomocą zintegrowanej przetwornicy 
częstotliwości.
Pompa jest wyposażona we wbudowany przetwornik różnicy ciśnienia i temperatury.
Gp =  2,5 m³/h
Hp = 60 kPa

Pompa obiegowa instalacji c.o 
Dobrano pompę z mokrym wirnikiem silnika.
Pompa jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. 
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana za pomocą zintegrowanej przetwornicy 
częstotliwości.
Pompa jest wyposażona we wbudowany przetwornik różnicy ciśnienia i temperatury.
Gp =  28,0 m³/h
Hp = 60 kPa
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3. WYKONANIE ROBÓT

3.1  M  odernizacji wewnętrznej instalacji c.o.
3.1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE.
Istniejącą instalację centralnego ogrzewania wykonaną z rur stalowych  należy 
zdemontować , posegregować i wywieźć na odpowiednie wysypisko lub złomowisko ,
bez odzysku poszczególnych elementów .
Rury stalowe  należy ciąć szlifierką kątową , lub przy pomocy palnika gazowego ,
grzejniki żeliwne rozkręcić lub wynosić w całości .

3.1.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE.
Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych
zaciskowo za pomocą kształtek systemowych przy pomocy narzędzi do prasowania
wtłaczanego .
Montaż musi być wykonywany zgodnie z wytycznymi producenta systemu .
Instalację  należy prowadzić  na ścianach po wierzchu uwzględniając  rozszerzalność
termiczną przewodów.  
W miejscach  prowadzenia  rur  przez  przegrody  budowlane  powinny  być  założone
tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu.
Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W
miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur.
Przewody należy mocować za pomocą uchwytów. Pomiędzy przewodem a obejmą
uchwytu należy stosować podkładki elastyczne.
Grzejniki centralnego ogrzewania należy połączyć z instalacją przy pomocy zaworów
przyłacznych , średnica zaworów dn15 .
Wszystkie  piony  należy  zakończy  automatycznymi  odpowietrznikami  z  zaworami
kulowymi odcinającymi dn 15 . 

3.1.3 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 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.).
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. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ,
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
Odbiory robót zanikających
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Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację c.o. prowadzoną 
w bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru . Powinien on być 
przeprowadzony przed zakryciem .
Odbiór międzyoperacyjny 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 robot 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 wymiary 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 c.o. należy wykonać przy uwzględnieniu następujących 
uwag:
- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza
wewnętrznego powyżej 0°C.
- Badaną instalację  należy napełnić woda wodociągową lub
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie na grzejnikach . Po napełnieniu 
należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy
połączenia przewodów i armatury są szczelne.
- Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać probie podwyższonego
ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych.
Instalacja c.o. przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości
ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać
przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach.
- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje
spadku ciśnienia.
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robot i elementów do prawidłowego wykonania montażu,
protokół podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty 
oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory końcowe.
W związku z tym, że większość instalacji c.o. będzie prowadzona w bruzdach , 
badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru 
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międzyoperacyjnego.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej 
instalacji na zaworach termostatycznych . 
Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego.
Po rozpoczęciu sezonu grzewczego należy przeprowadzić rozruch instalacji c.o. na 
gorąco .
Ruch próbny na gorąco powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny .
W czasie próbnego ruchu na gorąco należy kontrolować:
- prawidłowość pracy grzejników c.o.,
- prawidłowość pracy zaworów termostatycznych,
- prawidłowość wykonanej regulacji hydraulicznej, w razie konieczności należy   
skorygować nastawy na zaworach termostatycznych ,
Po zakończeniu próbnego ruchu instalacji c.o. należy wykonać sprawozdanie z 
pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. 
W skład komisji wchodzi kierownik robot montażowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
- czy użyto właściwych materiałów i elementów,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- wielkość spadków przewodów,
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji 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 .

3.2 Instalacja wentylacji mechanicznej
3.2.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE.
Kanały  mocować  na  standardowych  podporach  -  dla  kanałów  o  przekroju
prostokątnym  zastosować  podpory  typu  A,  dla  kanałów  o  przekroju  kołowym
stosować podpory typu C.
Kanały wentylacyjne prostokątne łączyć połączeniami kołnierzowymi. Połączenia 
kołnierzowe kanałów należy skręcić śrubami stalowymi zgrubnymi z łbem 
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sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M8. Śruby 
nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. 
Śruby zaleca się skręcać parami po dwie przeciwległe leżące śruby. Do uszczelnienia 
połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki gumowe z gumy miękkiej lub
mikroporowatej.
W miejscach przejść przewodów, a także w miejscach osadzania lub przeprowadzania 
urządzeń wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, 
należy wykuć otwory, które powinny być większe o 50mm od wymiarów danego 
kanału lub urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i 
otynkowane. Otwory powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były 
przenoszone na przewody i elementy urządzenia.
Kanały przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej o grubości 40mm na grubości ściany lub stropu. 
3.2.2. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów, elementów i urządzeń.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
5) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
6) 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.
Przy odbiorze urządzeń i elementów należy:
- dokonać oględzin zewnętrznych,
- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nic ociera się o korpus obudowy,
- sprawdzić wymiary główne,
- sprawdzić sztywność konstrukcji,
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych przepustnic,
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów.
Badania.
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy 
dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem.
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy sprawdzić 
działanie i ustawienie przepustnic i kratek nawiewno-wyciągowych, uruchomić 
aparaturę automatycznej regulacji.
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:
- prawidłowość pracy silników elektrycznych,
- prawidłowość pracy sprężarki,
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- prawidłowość pracy nagrzewnic,
- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja
urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować:
- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora,
- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora,
- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych,
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach.
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 
sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na 
schemat instalacji. 
Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora 
nadzoru.
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez 
komisję odbioru technicznego urządzeń.
Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robot:
- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: 
odcinki
kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami,
- otwory w ścianach, stropach i dachach,
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robot i elementów do prawidłowego wykonania i 
montażu; protokół podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i 
brygadzisty oraz inspektora nadzoru.
Odbiory końcowe.
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, 
przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane 
zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.
Przy odbiorze końcowym 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. Odbior końcowy dokonywany jest 
między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.
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3.3 Montaż   gazowy pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych

3.3.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE.
Montaż gazowych pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych , należy wykonać zgodnie z
wytycznymi  producenta  urządzeń  ,  przez  osoby   posiadające  przeszkolenie  i
odpowiednie  uprawnienia  do  wykonywania  prac  przy  urządzeniach  gazowych  i
urządzeniach zawierających czynnik chłodniczy R717 .

3.3.2 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 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.).
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. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ,
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
Odbiory robót zanikających
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację c.o. prowadzoną 
w bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru . Powinien on być 
przeprowadzony przed zakryciem .
Odbiór międzyoperacyjny 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 robot budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe",
- badanie szczelności instalacji.
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.
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robot i elementów do prawidłowego wykonania montażu,
protokół podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty
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oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory końcowe.
Ruch próbny na gorąco powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny .
W czasie próbnego ruchu na gorąco należy kontrolować:
- prawidłowość pracy poszczególnych urządzeń
- prawidłowość uzyskanych parametrów pracy układu
Po zakończeniu próbnego ruchu należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 
z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. 
W skład komisji wchodzi kierownik robot montażowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
- czy użyto właściwych materiałów i elementów,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- wielkość spadków przewodów,
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji 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 .

3.4 Węzeł cieplny
3.4.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE.
Istniejącą instalację centralnego ogrzewania wykonaną z rur stalowych  należy 
zdemontować , posegregować i wywieźć na odpowiednie wysypisko lub złomowisko ,
bez odzysku poszczególnych elementów .
Rury stalowe  należy ciąć szlifierką kątową , lub przy pomocy palnika gazowego .

3.4.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE.
Instalację  w węźle cieplnym należy wykonać z rur  stalowych czarnych bez szwu ,
łączonych przez spawanie gazowe .
Instalację  należy prowadzić  na ścianach po wierzchu uwzględniając  rozszerzalność
termiczną przewodów.  
W miejscach  prowadzenia  rur  przez  przegrody  budowlane  powinny  być  założone
tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu.
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Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W
miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur.
Przewody należy mocować za pomocą uchwytów. Pomiędzy przewodem a obejmą
uchwytu należy stosować podkładki elastyczne.
Montaż  urządzeń  należy  wykonywać  zgodnie  z  DTR  i  wytycznymi  producenta
poszczególnych urządzeń .

3.4.3 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 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.).
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. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ,
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
Odbiory robót zanikających
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację c.o. prowadzoną 
w bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru . Powinien on być 
przeprowadzony przed zakryciem .
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,
- badanie szczelności instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:
- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,
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 c.o. należy wykonać przy uwzględnieniu następujących 
uwag:
- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza
wewnętrznego powyżej 0°C.
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- Badaną instalację  należy napełnić woda wodociągową lub
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając układ . Po napełnieniu należy 
przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy
połączenia przewodów i armatury są szczelne.
- Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać probie podwyższonego
ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych.
Instalacja c.o. przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości
ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać
przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach.
- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje
spadku ciśnienia.
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robot i elementów do prawidłowego wykonania montażu,
protokół podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty 
oraz inspektora nadzoru technicznego.                                                               
Odbiory końcowe.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji urządzeń . 
Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego 
odbioru końcowego.
Po rozpoczęciu sezonu grzewczego należy przeprowadzić rozruch instalacji c.o. na 
gorąco .
Ruch próbny na gorąco powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny .
Po zakończeniu próbnego ruchu instalacji c.o. należy wykonać sprawozdanie z 
pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. 
W skład komisji wchodzi kierownik robot montażowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
- czy użyto właściwych materiałów i elementów,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- wielkość spadków przewodów,
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji 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
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 między  innymi  na  podstawie  protokołów  odbiorów  częściowych  elementów
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób .

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem  i
niezapłaceniem .

5. Przechowywanie i składowanie materiałów

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

6. Wariantowe stosowanie materiałów

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

7. Sprzęt i transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z
normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
dokumentacja  projektowa przewidują możliwość  wariantowego użycia  sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych
pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Dokumenty budowy

8.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden 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,
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i
harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i  ostatecznych odbiorów robót,
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub   
  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie  wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z 
  podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

8.2  Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

8.3  Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1  i  2
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.

8.4  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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9. Obmiar robót

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym
kosztorysie lub gdzie indziej w . nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru
na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  właściwe  dla  danych  robót  nie
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach
lub kilogramach.

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru robót będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w
całym okresie trwania robót.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
odcinków robót,  a  także w przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar
robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty
pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości
będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  rejestru
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  Inspektor
nadzoru.

                                                              118 



10. Odbiór robót

10.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  .,  roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
                                                

10.2. 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  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 nadzoru. 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 nadzoru. Jakość i ilość
robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4. Odbiór ostateczny robót

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora  nadzoru.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w
dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru
zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie  10.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową.  W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją
ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności  i  ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  .  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne
obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.

uzupełniające lub zamienne),
3.  recepty i ustalenia technologiczne,
4.  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i
pomiarów załączonych do  dokumentów odbioru,  wykonanych zgodnie  z  rysunki
(dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja.

10.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w „Odbiór ostateczny robót”.
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