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Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego 
 
 
 
 

 
 

„SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU 

PRZY UL. SZPITALNEJ 3 W JAWORZE – zadanie 4” w ramach projektu 
p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą 

"Jaworskie Centrum Medyczne" w Jaworze wraz z budową instalacji 
odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie 
zużycia energii w budownictwie. 

 
 
 
 
          

 

STWIORB - 0 Wymagania ogólne – 0 Kod CPV 

STWIORB - 1 Hydraulika i roboty sanitarne -1 45330000-9 

STWIORB - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki 
- 2 

45310000-3 
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wykonania i odbioru robót budowlanych 

wdrożenia systemu zarządzania energią cieplną polegającą na 
montażu automatyki sterującej wraz z opomiarowaniem oraz 
optymalizacją jakościową pracy  węzła cieplnego w budynku  

przy ul. Szpitalnej 3 w Jaworze 
 

STWIORB - 0 
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  1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą "Jaworskie Centrum 
Medyczne" w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii                          
w budownictwie. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót. Zakres robót obejmuje prace związane z robotami 
budowlanymi w obrębie węzła cieplnego w branży  instalacji sanitarnych i instalacji 
elektrycznej. Szczegółowy zakres wg załączonych załączników. Teren budowy znajduje się 
w istniejącym obiekcie. W szczególności należy: 

a) uzyskać niezbędne decyzje administracyjne (jeżeli są konieczne), które pozwolą na 
rozpoczęcie przedmiotowych robót. 

b) w trakcie przeprowadzenia prac teren objęty robotami musi być zabezpieczony   
przed dostępem osób postronnych 

c) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie utrzymywał teren 
robót budowlanych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie 
niezwłocznie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady              
i śmieci, 

d) kierownik robót budowlanych zapewni koordynację i planowanie robót, 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę ppoż., ochronę 
własności prywatnej i publicznej. 

e) wykonawca sporządzi harmonogram prowadzenia robót budowlanych  
       Harmonogram należy uzgodnić z Inwestorem 

1.3. Zakres stosowania STWIORB-0 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne  

dla robot objętych specyfikacjami technicznymi (STWIORB). Wymagania ogólne  

należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi częściami  
STWIORB:   

STWIORB - 0 Wymagania ogólne – 0 Kod CPV 

STWIORB – 1 Budowa węzła cieplnego oraz montaż instalacji c.o. 
oraz c.w.u. i cyrkulacji – 1 

45331000-6 

STWIORB – 2 
 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i 
automatyki- 2 

45310000-3 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodna jest z zasadami wytycznych 
zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu i uwzględnia aktualne normy państwowe, 
instrukcje i przepisy stosujące się do robót  z uwzględnieniem aktualnego Prawa 
Budowlanego. 
 

1.5.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w STWIORB jest mowa o: 
1.5.1.   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę    stanowiącą    całość    techniczno-użytkową   wraz  z  instalacjami                

i urządzeniami, 
1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
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posiada fundamenty i dach. 
1.5.3 budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący 

albo budynek z zabudowie szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb 
administracji państwowej,    stanowiący    konstrukcyjnie    samodzielną   całość. 

1.5.4.  budowli  -  należy  przez  to   rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stające maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe oraz 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,  składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.5.5.  tymczasowym   obiekcie   budowlanym  -  należy   przez  to   rozumieć  obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.6.  budowle   -  należy   przez  to   rozumieć  wykonanie   obiektu   budowlanego                          
w określonym   miejscu,   a   także   odbudowę,   rozbudowę,   nadbudowę   obiektu 
budowlanego, 

1.5.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające    
na    przebudowie,    montażu,    remoncie    lub    rozbiórce    obiektu budowlanego. 

1.5.8. remoncie - należy przez to  rozumieć wykonywanie w istniejącym  obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.9.  urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczeniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.5.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 

1.5.12.pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą   na   rozpoczęcie   i   prowadzenie   budowy   lub   wykonanie   robot 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.5.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                         
z załączonym   projektem   budowlanym,   dziennik   budowy,   protokoły   odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                      
z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku   wykonywania   robot   oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.5.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                       
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o    ocenie    zgodności,    wytworzony    w    celu    wbudowania,    wmontowania, 
zainstalowania  lub  zastosowania w sposób  trwały w  obiekcie  budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy okreslo9ne                    
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów.( Dz. U. z 2001 r. nr.5, poz. 42 z późn. zm.) 

1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony                           
w otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.20. opłacie - należy   przez   to   rozumieć   kwotę   należności   wnoszoną   przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

1.5.21. księdze obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń,  szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy   w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru. 

1.5.22. normy   europejskie:      oznaczają  normy   przyjęte   przez   Europejski   Komitet  
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet Standaryzacji  Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.5.23. Europejskie  zezwolenie  techniczne:   oznacza  aprobującą ocenę  techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania                         
w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

1.5.24. grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). Patrz niżej: 
hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

1.5.25. wspólny słownik zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych,  stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie    
kodów    CPV    do    określania    przedmiotu    zamówienia    przez zamawiających                   
z ówczesnych Państwa Członkowskich UE stało się obowiązkowe   z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 01 maja 2004r. 

1.5.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego:  osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie             
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,   bierze   udział                    
w   sprawdzianach   i   odbiorach   robót   zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze  
instalacji  oraz  urządzeń  technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.5.27. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność  
czynności  obsługi,   przeglądów i  zabiegów  konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi   (eksploatacji) jest  
również  składnikiem  dokumentacji   powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.28. istotnych wymaganiach: oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia                
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 
budowlane. 

1.5.29. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważnioną do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.  
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1.5.30. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi  stronami,  służącą do wpisywania przez  wykonawcę   
obmiarów   dokonywanych  robót   w   formie   wyliczeń,   szkiców                           
i  ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu  przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.31. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie                      
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.5.32.  odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych 
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot 
budowlanych. 

1.5.33. poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.34. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.35. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania   robót  według   technologicznej   kolejności   ich   wykonania   wraz                              
z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.5.36. obmiar robót:  pomiar wykonanych  robót budowlanych,  dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

1.5.37. odbiorze częściowym (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy". 

1.5.38. odbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
Wykonawcy gotowego obiektu  budowlanego przez osobę  lub grupę osób                      
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie              
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.5.39. robotach podstawowych: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.5.40. rysunkach:  część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę               
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.5.41. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                       
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.5.42. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane                          
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.5.43. certyfikacie zgodności:  jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczna. 

1.5.44. deklaracji   zgodności:   oświadczenie   producenta   lub   jego   upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.45. wyrobie budowlanym: należy przez to zrozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                      
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o   wyrobach   budowlanych,   wytworzony  w  celu   wbudowania,   wmontowania, 
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób trwały w obiekcie  budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów                         
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.46. zarządzającym realizacją umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna określona                           
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.6.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
             Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują. 
 
1.7.  Informacje o terenie budowy. 
1.7.1. Rodzaje użytkowania terenu oraz prawa rzeczowe. 

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi istniejący budynek szpitala.  Prawo 
rzeczowe występujące na terenie inwestycji w formie: własności. 
 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność            
z dokumentacją projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.8.1. Przekazanie terenu robót budowlanych 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren robót budowlanych, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden egzemplarz STWIORB. 

1.8.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.8.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB 
Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona                          
w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.               
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB. 
Wielkości określone  w dokumentacji projektowej i w STWIORB 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 dopuszczalne 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.8.4. Zabezpieczenie terenu robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót budowlanych w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu robót budowlanych w okresie 
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trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                   
i przyjmuje się, że jest włączony w umowną Cenę Przetargową. 

1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Środki ostrożności                         
i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami lub substancjami toksycznymi, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.8.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca    będzie    przestrzegał    przepisów    ochrony    przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzęcie. Materiały łatwopalne  będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać z wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 

1.8.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot 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. Wykonawcza zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                         
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.8.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami                     
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót np. rozporządzanie Ministra Infrastruktur   z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych (Dz.U z 19.03.2003r. nr. 47, poz. 401). 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. 

2.1. Właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych               
w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne                            
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z wymaganiami określonymi  w szczegółowych STWIORB. 
Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 

pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 
- Polskim Normom; 
- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej; 
- wymogom wyrobów  dopuszczalnych do obrotu  i stosowania   w budownictwie. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione          
z terenu budowy.  

2.3.      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 będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli STWIORB lub dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora               
o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany                      
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
3.         SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko 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        
jakości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt,   maszyny,   urządzenia  i  narzędzia  nie gwarantujące zachowania warunków 
zamówienia, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do 
robót. 

 
4.        TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 

5.     WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zamówieniem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                        
dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, oraz poleceniami Inspektora.  

5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i z STWIORB. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 

STWIORB, dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja 
projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 
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Inspektora Nadzoru stanowią część zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby                
w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

 

W  przypadku rozbieżności    w    ustaleniach    poszczególnych    dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
• Dokumentacja Projektowa, 
• STWIORB, 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne  z dokumentacją projektową  i STWIORB. Dane określone                    
w dokumentacji projektowej  i STWIORB 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 bliską 
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 lub STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 

6.             KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem   kontroli   robót  będzie  sterowanie   ich  przygotowaniem   i  wykonaniem,   aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     
i zapewniona mu będzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony wykonawcy          
i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę,  będzie  oceniać zgodność materiałów i  robót wymaganiami 
STWIORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

6.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed  wykonaniem   badań  jakości   materiałów  przez  wykonawcę,   Inspektor  może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane STWIORB, każda partia tych materiałów dostarczona do robót 
będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta. Kopie tych wyników będą 
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty producenta,               
a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze STWIORB, wówczas takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

7 .       DOKUMENTY BUDOWY. 
7.1.      Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu robót 
budowlanych do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
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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 po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora. Do dziennika 
budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania wykonawcy terenu robót budowlanych 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora 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, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia  i  daty odbiorów robót zanikających,  ulegających  zakryciu, 

częściowych   i końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• 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 do ustosunkowania się. 

Decyzje  Inspektora   wpisane   do   dziennika   budowy   wykonawca   podpisuje                   
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
zamówienia i nie ma uprawnień do wydania poleceń wykonawcy robót. 

7.2. Księga Obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie ślepym i wpisuje się do księgi 
obmiaru. 

7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 

punktach, następujące dokumenty: 
- pozwolenie (zgłoszenie) na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
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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. 

 
8.       OBMIAR ROBÓT. 
8.1.     Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. Przedmiar 
robót    powinien    zawierać    zestawienie    przewidzianych    do    wykonania    robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem                     
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 
obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 
przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. 

8.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie  określać faktyczny zakres wykonywanych  robót zgodnie               

z STWIORB i dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora    
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem 
wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym                   
w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

8.3.         Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami STWIORB. 

8.4. 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 utrzymane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,    

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

 
 

9.       ODBIÓR ROBÓT. 
9.1.      Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości            

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających lub 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   
STWIORB, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

9.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót               

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót   i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej Pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 
robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego                 
w obecności Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z STWIORB   i dokumentacją 
projektową. W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza                  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub               
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót                    
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STWIORB        
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń 
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oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                 
w dokumentach kontraktowych. 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru  końcowego  robót. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
•    STWIORB, 
     dokumentację projektową, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                      

i  ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie                

z STWIORB atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań                

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie                 
z STWIORB, 

• dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów                     
i urządzeń, 
• inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, związane z zadaniem; 
• karta gwarancyjna. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja                     
w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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. 

9.6. Gwarancja 
Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podany 

okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, urządzeń jak                      
i wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez wykonawcę jest niezależna od gwarancji 
udzielanych przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. Wszystkie 
postanowienia dotyczące opisane będą przez wykonawcę w „karcie gwarancyjnej", którą 
dostarczy zamawiającemu przed podpisaniem protokółu odbioru końcowego. 

9.7. Podstawa płatności 
Podstawa   płatności  zostanie określona w umowie pomiędzy Inwestorem                    

a Wykonawcą.  

9.8. Wycena 
Ceny i stawki podane powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane 

określonym pozycjom przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami                   
i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych                           
z wykonaniem robót budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi  i zobowiązaniami 
wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę. 
Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                           
i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki 
jednostkowe. 

Stawki i ceny pokrywają wszystkie podatki, opłaty, opłaty celne lub inne zobowiązania 
finansowe, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie ofertowym bądź w ofercie. 

9.9. Rozliczenie robót. 
Sposób rozliczenia robót zostanie określony w umowie pomiędzy Inwestorem               

a Wykonawcą.  
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10.      DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

STWIORB w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe (BN), instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z rysunkami i STWIORB, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się,                 
iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
na 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie  z Polskimi Normami (PN)                     
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
10.2. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953). 

Wykonawca  jest   zobowiązany   do   przestrzegania   innych   norm   krajowych,   
które obowiązują  w   związku   z   wykonaniem   prac   objętych   umową                       
stosowania   ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 
w poszczególnych STWIORB. Zakłada się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się               
z treścią i wymaganiami tych norm. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

instalacji sanitarnych węzła cieplnego  

                                         STWIORB - 1 

 
 

 

KODY WSPÓLNEGO SŁOWNICTWA PRZETARGOWEGO CPV: 

Kod czynności podstawowych:  
    

   Kategoria 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są roboty dotyczące modernizacji węzła cieplnego.  
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

węzła cieplnego oraz instalacji wymienio  nych w p.1.1 w ilości określonej w części projektowej i zgodnie z 
przedmiarem: 
a) montaż automatyki i  aparatury kontrolno-pomiarowej, 
b) montaż armatury odcinającej i zabezpieczającej, regulacyjnej i sterującej,  
c) regulacja instalacji, 
d) regulacja pomp obiegowych i cyrkulacyjnych. 
e) Szczegóły zawarte są w Zał nr 4 do Zapytania – OPZ węzeł ciepła + system JCM 

 
1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 

Hydraulika i roboty sanitarne – kod 453300009 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami                   

a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi przy 
każdej pozycji dodatkowo. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty montażowe  można rozpocząć po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że obiekt odpowiada warunkom 
zgodnym z przepisami i bezpieczeństwem pracy do prowadzenia robót instalacyjnych. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń i instalacji  do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno - budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów przez inne materiały 
o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie 
nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez 
inwestora i projektanta.  
2. Materiały i urządzenia 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich 
braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione 
przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony normami. 
 
2.2 Główne elementy. 
2.2.1 Istniejący węzeł cieplny 

- moc grzewcza 890 kW w tym c.o. 550 kW i c.w.u 340 kW 
2.2.2. Armatura 
2.2.2.1. Armatura kontrolno-pomiarowa 
2.2.2.2. Przetworniki ciśnienia 
Do pomiaru ciśnienia instalacji  należy stosować przetworniki:  
- 0 – 0,6 MPa – strona niskoparametrowa, 
- 0 – 1,0 MPa – strona wysokoparametrowa – powrót, 
- 0 – 1,6 MPa – strona wysokoparametrowa – zasilanie, 
- sygnał wyjściowy  0-10 VDC, zasilanie 24 VAC trójprzewodowe w przypadku podłączania do regulatora 
umożliwiającego transmisję tych danych do telemetrii, sygnał wyjściowy 4-20 mA, zasilanie dwuprzewodowe przy 
podłączeniu bezpośrednim do modułu telemetrycznego. Minimalna wartość napięcia zasilającego przetwornik powinna 
wynosić 10,5 VDC . 
2) Po stronie wysokoparametrowej na rurociągu zasilającym i powrotnym węzeł należy zabudować króćce trójdrogowe, 
w celu umożliwienia podłączenia przetworników ciśnienia i ich odpowietrzenia. 
3) Na powrocie niskiej strony instalacji c.o. obowiązkowe jest zamontowanie przetwornika ciśnienia. 
4) Przetworniki ciśnienia. W przypadku włączenia przetworników przez regulator Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać takie podłączenie wraz z kalibracją przetworników w regulatorze.  
2.2.2.3.  Czujniki temperatury na powrocie niskiej strony 
Do pomiaru temperatury instalacji c.o. i c.t. na powrocie należy stosować czujniki temperatury:  
zgodne ze standardem producenta w przypadku podłączenia czujników bezpośrednio do regulatora, 
w przypadku, gdy regulator nie udostępnia w protokole komunikacyjnym na użytek telemetrii wartości z czujnika 
temperatury, należy zastosować czujnik temperatury PT1000 i podłączyć go bezpośrednio do modułu.  
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2.2.2.4. Ciepłomierze 
Bezwzględnie należy wyposażać węzły w ciepłomierze z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu z funkcją 
zdalnego odczytu. Przetworniki przepływu należy projektować na przewodzie powrotnym wysokich parametrów.  
Ciepłomierz musi mieć co najmniej drugą klasę dokładności. Ciepłomierz musi być wyposażony w złącze optyczne 
służące do możliwości odczytu parametrów historycznych. 
 
2.2.2.5. Regulatory i sterowniki PCL 
Urządzenia przystosowane do sterowania obiegami za pomocą zaworów z siłownikami elektromechanicznymi lub 
elektrohydraulicznymi, umożliwiające sterowanie pompami, programowo zaopatrzone w funkcję ochrony przed 
zamrożeniem oraz możliwość odczytu i zmiany nastaw poprzez panel sterujący oraz zegar czasu rzeczywistego 
z możliwością wprowadzenia nastaw czasowych dla obiegów regulacyjnych oraz zapewniające wykonywanie zmian 
poprzez system telemetryczny: 
- obieg centralnego ogrzewania – regulacja nadążna, pogodowa wg zadanej krzywej grzewczej, 
- obieg c.w. – regulacja stałowartościowa z funkcją okresowego przegrzania  dla celów dezynfekcji termicznej                            
i alternatywą uruchamiania tej funkcji, 
- obieg c.t. – regulacja nadążna – pogodowa z możliwością przełączenia na stałowartościową. 
Regulatory oraz sterowniki PLC muszą posiadać zgodność sprzętową oraz programową. Zgodność sprzętowa rozumiana 
jest jako zgodność interfejsów komunikacyjnych. Regulator musi posiadać przynajmniej jeden z portów: RS232 lub 
RS48 5 za pomocą, którego odbywa się dwustronna komunikacja z modułem telemetrycznym. Zgodność programowa 
jest rozumiana jako zgodność protokołów komunikacyjnych regulatora oraz modułu telemetrycznego. Możliwe jest 
zastosowanie konwerterów sygnałowych i konwerterów protokołów pomiędzy regulatorem, a modułem telemetrycznym 
w celu zapewnienia powyższych zgodności, np. LON->RS232. Obejmuje to odczyt danych   z regulatora oraz zapis 
danych do regulatora – komunikacja dwustronna z regulatorem. 
Komplet automatyki: regulator, zawory regulacyjne i siłowniki powinny być dostarczone przez jednego producenta. Nie 
dopuszcza się łączenia urządzeń różnych producentów.    
2.2.2.6. Zawory regulacyjne 
Przelotowe kołnierzowe lub śrubunkowe z końcówkami do spawania (do DN32). 
Ciśnienie robocze 1,6 MPa. 
Maksymalna temperatura pracy 130 °C. 
Dławica bezobsługowa. 
Zawory regulacyjne dobierać przy założeniu autorytetu w granicach 0,3 - 0,7. 
Zawory powinny być odciążone hydraulicznie min. 10 bar.  
Zawory powinny mieć charakterystykę logarytmiczną lub split.  
2.2.2.7.  Siłowniki 
W układach c.w.  stosować siłowniki z funkcją zamykania awaryjnego oraz termostaty  zabezpieczające wyłącznie                   
z funkcją samozałączania się w przypadku wzrostu temperatury i zaniku napięcia. W układach  c.w. czas  przestawienia  
zespołu  wykonawczego  zawór + siłownik nie może przekroczyć 45 sekund (od pełnego zamknięcia do pełnego 
otwarcia). W obiegach wykonanych z materiałów niemetalicznych stosować siłowniki oraz termostaty jak                         
w układach c.w. 
2.2.2.8.  Regulatory różnicy ciśnień i przepływu 
We wszystkich węzłach cieplnych stosować regulatory różnicy ciśnień i natężenia przepływu.  
Regulatory należy  montować na rurociągu powrotnym wody sieciowej.  
Do prawidłowego doboru wielkości zaworu regulacyjnego i określenia warunków właściwego działania regulatora 
projektant powinien otrzymać od dostawcy ciepła - następujące dane:  
maksymalną dyspozycyjną różnicę ciśnień,  
minimalną dyspozycyjną różnicę ciśnień.       
Maksymalna temperatura pracy – nie mniej niż 130 °C. 
Maksymalne ciśnienie pracy – nie mniej niż PN25. 
Zakres nastaw regulatorów różnicy ciśnień i przepływu powinien umożliwiać nastawy wartości obliczeniowych (sezon 
letni lub sezon zimowy). 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce 
przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementów. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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 w terminie przewidzianym umową. 
5. Wykonanie robót 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona                  
w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie                            
z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie 
uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 
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zapewniającym nie przerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, 
powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych 
przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotycz zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 
5.1. Montaż armatury 
1) Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
2) Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
3) Armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki w korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika                
w przewodzie. 
4) Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma być stosowana, wówczas długość 
odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury. 
 
3. Kontrola jakości robót 
6.1. Badanie szczelności na zimno 
1) Badania szczelności należy przeprowadzać dla całego ładu. 
2) Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C. 
3) Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów                       
i instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 
4) Jeżeli harmonogram robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, 
wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. 
5) Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. W przypadku stosowania grzejników z blachy stalowej, niezwłocznie po zakończeniu 
płukania należy instalację napełnić wodą odpowiednio uzdatnioną, np. z dodatkiem inhibitorów korozji. 
6) Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5° C) przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu 
wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów dławic zaworów i innych przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji. 
7) Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi by wyposażona w zbiornik wody, zawory 
odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min.150 mm) o zakresie                
o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa przy zakresie do 1,0MPa dla ciśnienia próbnego 
0,6 MPa. 
8) Ciśnienie próbne 0,6 MP utrzymywać przez 30 minut Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia. 
 
6.2. Regulacja działania 
1) Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane średnice rurociągów są zgodne              
z projektem. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki 
regulacji uwzględniony w protokóle odbioru. 
2) Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto należy skontrolować prawidłowość 
odpowietrzenia zładu. 
3) Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać 
pomiarów w następujący sposób: 
a) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C, 
b) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
pomiaru 0,5°C, termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5m 
nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby 
odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między 
punktami pomiarowymi – 10 m, 
c) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła pośrednio za pomocą termometrów dotykowych 
(termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C, pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po 
uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 
4) Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a) oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy temperaturze 
zewnętrznej możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 
b) ocena prawidłowość przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na: 
− skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w obiekcie, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką 
„na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 
− skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawności działania instalacji              
w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowe źródła ciepła, intensywność wentylacji itp.) na kształtowanie 
się temperatury powietrza, 
c) w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
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− przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody przez piony                        
i grzejniki, 
− określić inne właściwe przyczyny przegrzania lub niedogrzania i usunąć te przyczyny. 
 
6.3. Badania szczelności i działania w stanie gorącym 
1) Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia 
instalacji. 
2) Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 3) 
Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym obiekt powinien być ogrzewany w ciągu co 
najmniej 72 godzin. 
4) Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp., 
wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
5) Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
6) W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej , należy po próbie szczelności na gorąco zakończonej 
wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. 
Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 dobowej obserwacji 
nie zbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić d użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi specyfikacji. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

instalacji elektrycznych i automatyki 

STWIOR - 2 
 

 

KODY WSPÓLNEGO SŁOWNICTWA PRZETARGOWEGO : 

 

Kod czynności podstawowych:  
     Klasa  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
zasilania w energię elektryczną, instalacje i urządzenia elektryczne w budynku . 

 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót w ilości określonej w części 
projektowej i zgodnie z przedmiarem: 
1. zasilania szafki kompaktu i automatyki 

 
1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych         
1.5. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami                         
a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi przy 
każdej pozycji dodatkowo. 
 
2.Materiały i urządzenia 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich 
braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione 
przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Materiały użyte do wykonania przedmiotowego zadania zostały 
wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim w dziale „Zestawienie materiałów” . 
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów 
przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych 
odpowiedników rynkowych z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez 
projektanta, gwarantując uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz, że będą posiadać niezbędne 
(wymagane) atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu o tak 
sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków 
(na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem praw autorskich). 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce 
przepisach, dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania              
i montażu elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu robót pomocniczych 
oraz z czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, dostaw inwestorskich itp. Stosowany sprzęt 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy 
występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu 
należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć 
aktualne dokumenty eksploatacyjne.   
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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 w terminie przewidzianym umową. 
 
5. Wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona               
w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie                               
z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie 
uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 
zapewniającym nie przerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, 
powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych 
przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotycz zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 
 
5.1 Tablice  pomiarowo-rozdzielcze.     
Jako tablicę rozdzielczą RG wykorzystano typową tablicę rozdzielczą naścienną  o stopniu ochrony IP54  prod. Legrand. 
Dokładny opis rozdzielni i jej schemat jednobiegunowy znajduje się w projekcie technicznym . 
Uwaga: dopuszcza się zastosowanie innego typu tablic rozdzielczych dopuszczonych do stosowania w budownictwie              
o wyposażeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.  
 
5.2 Instalacja zasilania kompaktu i automatyki 
Instalacja obejmuje wykonanie połączenia pomiędzy RG a skrzynką kompaktu. Przewiduje się zastosowanie                           
w instalacjach odbiorczych przewodu kabelkowego typu   YDY(żo), 750V o przekroju 2,5 mm2 z wydzieloną żyłą PE 
prowadzonym w  rurkach PCV  mocowanych na konstrukcji sufitu.   
 
5.3 Ochrona przeciwporażeniowa. 
Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie zastosowano ochronę przeciwporażeniową 
przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim. W budynku zastosowano układ sieciowy TN-S z przewodem 
ochronnym PE. Przewodów PE nie należy przerywać  łącznikami i zabezpieczeniami. W węźle należy zamontować 
szynę wyrównawczą, z której należy  wyprowadzić przewody wyrównawcze linką miedzianą LgY(żo) 6 mm2 łączącą 
szynę z elementami węzła tj. stroną wysoką, obudową kompaktu, stroną niską na kompakcie, naczyniem wzbiorczym, 
rurociągiem wody instalacyjnej oraz zaciskami PE RG i skrzynki kompaktu. Szynę wyrównawczą posadowioną zgodnie 
z dokumentacją połączyć z wyłożoną w wykopie przyłącza cieplnego bednarką Jako ochronę prze dotykiem 
bezpośrednim zastosowano izolację podstawową, obudowy urządzeń elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP25 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania realizowane na bazie  
wyłączników samoczynnych serii S 300 a także wspomnianego już  wyłącznika różnicowo - prądowego. Zastosowano 
również oprawę o obudowie II klasy ochronności.  
 
5.4 Inne: 
 

1) Dla węzła zaprojektować instalację zasilającą, umożliwiającą pomiar energii elektrycznej i rozliczanie się                      
z dostawcą. 

2) Instalację elektryczną, zasilającą węzeł cieplny, zaprojektować w układzie TN-S przewodem pięciożyłowym 
YDY (YLY) o minimalnym przekroju 2,5 mm2 i zakończyć rozdzielnicą naścienną z II klasą ochronności, IP55                
z listwami przyłączeniowymi (N+PE). 

3) W pomieszczeniu węzła przewidzieć instalację połączeń wyrównawczych. 
4) Rozdzielnicę główną  umieszczać w pomieszczeniu węzła, w pobliżu wejścia. 
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5) Rozdzielnicę automatyki zaprojektować jako niezależną, zabezpieczoną oddzielnym wyłącznikiem różnicowo-
prądowym. Należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsca dla zabezpieczeń urządzeń telemetrii. 

6) Instalację elektryczną węzła zaprojektować w rurkach elektroinstalacyjnych lub korytkach kablowych natynkowo. 
7) Do projektu dołączyć schemat trasy linii zasilającej węzeł oraz uzgodnienie lokalizacji szafki licznikowo - 

pomiarowej z administratorem obiektu. 
8) Jako ochronę przed dotykiem pośrednim stosować „SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA” realizowane 

m.in. przez wyłączniki różnicowo - prądowe o prądzie 30 mA i charakterystyce „A”. 
9) W rozdzielnicy stosować ochronę przeciw-przepięciową z zastosowaniem urządzeń klasy B+C. 
10) Oświetlenie węzła zaprojektować według Polskiej Normy PN-B-02423:1999 „Węzły ciepłownicze. Wymagania              

i badania przy odbiorze”. 
11) Przewidzieć możliwość zdalnego odczytu parametrów pracy węzła i możliwość zdalnego sterowania pracą węzła 

z odzwierciedleniem stanu elementów sterowalnych (pompy, siłowniki zaworów itp.) poprzez system telemetrii  
12) Sterowanie pompami powinno umożliwiać: 

a) ręczne (awaryjne) załączenie każdej pompy, 
b) automatyczne załączenie poprzez regulator lub sterownik, 
c) załączanie pomp poprzez styk bezpotencjałowy, 
d) pompy powinny spełniać klasę energetyczną „A”, 
e) silniki pomp powinny być wyposażone w płynną regulację obrotów w oparciu o przetwornicę częstotliwości 

oraz powinny być zasilane jednofazowo (w przypadku braku dostępności takich pomp dopuszcza się 
zastosowanie pomp z silnikami trójfazowymi). 

 
6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości robót przy wykonywaniu ww. instalacji. 
 
6.1 Zakres kontroli badań w trakcie robót i przy odbiorze 
Aparaty i osprzęt elektryczny, przewody elektroenergetyczne muszą posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 
wydane przez producenta. 
Kontrola i badania: 
Instalacje, urządzenia, RG i skrzynkę kompaktu sprawdzić po zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletności 
wyposażenia oraz stanu powłok ochronnych; 
Badania i pomiary elektryczne skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej oraz oporności 
izolacji i uziemienia ochronnego wykonać po pozytywnym odbiorze czynności montażowych. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi specyfikacji. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 


