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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla prac
remontowych związanych z przygotowaniem pomieszczeń wymiennikowni ciepła dla
potrzeb
wymiany
wymiennika
c.o.
w
budynku
głównym- Pawilon
A ,
adres: 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78
Inwestor:
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie , 31-571 Kraków al. Jana
Pawła II 78
Specyfikację Techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”, realizacji oraz rozliczaniu robót
wymienionych w pkt. 1.1. Przyjęte w przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią
podstawę do wykonania i przedmiarowania prac.
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń wymiennika ciepła w celu
przygotowania pomieszczeń dla wymiany przez MPEC S.A Kraków wymiennika ciepła
dla centralnego ogrzewania.
Załączony projekt technologiczny modernizacji wymienników opracowany przez
Pracownię Projektowo-Usługową „TERMOPROJEKT” ul. Kraszewskiego 36, 30-110
Kraków zawiera część technologiczną prac
modernizacyjnych w pomieszczeniach
węzłów.
Powyższe projekty służą tylko zobrazowaniu
zakresu prac modernizacyjnych w
wymiennikowniach. Nie służą do określenia ceny ofertowej !
Zakres prac do wykonania w pomieszczeniach wchodzących w zakres przetargu:
Budynek główny -Pawilon nr A
 Roboty wykończeniowe budowlane :
a) malowanie ścian
b) wymiana drzwi do pomieszczenia
c) naprawa istniejącej posadzki
d) wentylacja pomieszczenia
 instalacji centralnego ogrzewania :
a) wymiana rurociągów co
b) wymiana zaworów
c) montaż odpowietrzników
d) montaż termometrów i manometrów
e) montaż zaworów regulacyjnych
f) montaż wodomierza
g) montaż zaworów kulowych
h) demontaż rurociągów stalowych ocynkowanych wraz z demontażem izolacji
termicznej
i) wymiana izolacji termicznej na rurociągach
 instalacji wod-kan :
a) wymiana zlewu
b) wymian wpustu podłogowego
 roboty wentylacyjne:
a) wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia za pomocą kanału z rur
aluminiowych flex izolowanych zakończonego kratka wentylacyjną
Budynek Auli
 instalacji centralnego ogrzewania :
a) demontaż grzejników
b) montaż nowych grzejników
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c) płukanie instalacji co
Uwaga: W związku z wymianą wymienników ciepłej wody użytkowej oraz centralnego
ogrzewania AWF Kraków zawarł umowy na modernizacje węzła c.o. z MPEC S.A w
Krakowie 30-969 Kraków al. Jana Pawła II 188 , zgodnie z którymi MPEC S.A.
Kraków będzie wykonywał następujące prace:
a) dostarczy nowy węzeł kompaktowy ( dwufunkcyjny) i połączy z siecią
wysokich parametrów
b) uruchomi węzły cieplne w obiektach
c) wymieni instalację elektryczną na nową - oprawy , rozdzielnia elektryczna ,
okablowanie pomieszczenia oraz podłączenie pomp do c.o i c.w.u
Roboty tymczasowe i pozostałe prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót
podstawowych kalkulowane są w wycenie robót podstawowych.
Roboty tymczasowe i pozostałe prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót
podstawowych kalkulowane są w wycenie robót podstawowych.
Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów i sprzętu użyte w przedmiarze robót
i specyfikacji technicznej należy traktować jako określenie standardów parametrów
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego.
Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń,
materiałów, sprzętu i wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”.
Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach
robót, do których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają:
1. zasady sporządzania przedmiaru (założenia szczegółowe zawarte w każdym z
rozdziałów KNR, KNNR),
2. wykaz czynności które należy wykonać dla poszczególnych rodzajów robót (założenia
szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR i opis czynności przy
poszczególnych tabelach),
3. zasady dokonywania obmiaru robót wykonanych.
W zakres prac wchodzą roboty ujęte w przedmiarze robót będących załącznikiem do SIWZ.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami.
1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne
45421131-1 Instalowanie drzwi
1.5 Informacje o terenie budowy
Opis ogólny terenu
Remontowane pomieszczenia są w obiektach usytuowanych w kompleksie zespołu
obiektów AWF przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie. Pomieszczenia są zlokalizowane
w piwnicach obiektów.
1.6 Organizacja robót budowlanych
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do
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zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w
okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy
i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.
1.6 Określenia podstawowe
a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
b) Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę
przedmiotu zadania.
c) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
d) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
e) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
g) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi
zmianami).
h) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
i) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym.
j) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
k) Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Na życzenie Zamawiającego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany
jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli
wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane 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 Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli SIWZ przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych
robotach, pod warunkiem zawarcia w ofercie propozycji materiału zamiennego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.
a) Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
b) Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi producenta.
c) Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
d) Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i winny być
usunięte z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestora,
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed
wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
W trakcie transportu przy użyciu wind towarowo-osobowych usytuowanych w obiekcie,
należy zachować szczególną ostrożność w celu nie uszkodzenia kabiny windy>
Zakazuje się przewożenia windami wewnętrznymi, materiałów i urządzeń które, są
gabarytowo większe od kabiny oraz mogących uszkodzić mechanizm sterujący windą.
Również zakaz jest przewożenia na raz ładunków przekraczających dopuszczalny
ciężar udźwigu windy. Wykonawca w trakcie prac remontowych zobowiązany jest do
utrzymywania w czystości kabiny windy , jak również nie blokowania na raz dwóch
wind. Po zakończonym remoncie pokoi doprowadzi kabiny windy ( podłoga , ściany i
sufit) do czystości , ewentualnie wymieniając zniszczone lub zużyte części kabiny.
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH
5.1.1. Zalecenia ogólne
B. Posadzki z płytek gresowych
 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C.
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz
w czasie wiązania i twardnienia zaprawy
 Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót
 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.
 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
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 Płytki należy układać i rozmierzać od osi pomieszczeń.. Warstwa kleju pod płytki nie
może zawierać pustych miejsc , oraz docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian)
miały wymiar większy niż połowa płytki.
5.1.2. Zakres robót przygotowawczych
 Przygotowanie podłoża:
a) Z powierzchni należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność
warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.
b) Pęknięcia podłoża należy poszerzyć , zwilżyć wodą i wypełnić przy użyciu
zaprawy naprawczej oraz taśmy z włókna szklanego. Warstwę podkładu
cementowego, która oddzieliła się od podłoża, należy rozebrać i uzupełnić
zaprawa cementową marki min. 80, spajając ją z istniejącą wylewką przy
użyciu wtopionego zbrojenia z prętów ocynkowanych fi= 4,5 mm dł. ok. 30
cm w rozstawie co 10 cm. W przypadku oddzielenia się podkładu
cementowego od podłoża w pokoju w ilości powyżej 50 % należy rozebrać
w całości i ponownie wykonać nową przy użyciu zaprawy cementowej marki
m. 80 .
c) Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z
PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.
d) Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, bez pęknięć i szczelin.
5.1.3 Zakres robót zasadniczych
A. Posadzki z płytek gresowych
a) Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i
czystym podkładzie . Do układania stosować klej elastyczny, którego rodzaj
dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzajem płytek.
b) Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów,
których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie
ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe,
których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach.
Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
5.1.4 Dokumenty odniesienia
Najważniejsze normy:
1. PN/B- 10107
Badanie wytrzymałości na odrywanie
2. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych
3. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
5.2
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI DRZWIOWEJ
5.2.1 Zalecenia ogólne
 Wykonawca powinien dokonać montażu skrzydeł drzwiowych zgodnie ze szczegółową
instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
 Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie
zgodne z ich przeznaczeniem.
5.2.2 Zakres robót przygotowawczych
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 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i
stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.
 W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.
 Luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:
- na szerokości otworu 2÷6 cm
- na wysokości otworu 5÷9 cm
5.2.3 Zakres robót zasadniczych
 W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach
należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.
 Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy
otwieraniu i zamykaniu.
 Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.
 Podczas montażu drzwi w budynku należy stosować następujące elementy
kotwiące:
- Na wysokości elementu po obydwu stronach drzwi stosować co najmniej po
dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.
- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających,
aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.
- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.
 Montażysta ślusarki drzwiowej powinien dysponować wszelkim potrzebnym
sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
5.2.2 Dokumenty odniesienia
Najważniejsze normy:
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
4. PN-B-05000:1996Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH
5.3.1Zalecenia ogólne
 Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt
wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.
 Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.
 Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od
przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
 W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.
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 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe,
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych
rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.
 Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa
niż 3% masy.
 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.
 Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych,
wykonaniu podłoży.
 Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia,
ułożeniu posadzek .
 Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
 Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry
i
dróg oddechowych.
5.3.2 Zakres robót przygotowawczych
 Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy,
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć,
drobne uszkodzenia wypełnić.
5.3.3 Zakres robót zasadniczych
 Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże
nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.
Najważniejsze normy:
1. PN/B- 10107
Badanie wytrzymałości na odrywanie
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
5.4.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
5.4.2 Instalacja wodociągowa
Instalacja z rur stalowych ocynkowanych
Połączenia gwintowe
Rury stalowe ocynkowane o średnicach do 100 mm należy łączyć za pomocą połączenia
gwintowanego na gwint krótki. Połączenie gwintowe powinno być wykonane z
uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz
zasady ich wykonania powinny być zgodne z normami. Gwinty powinny być równo nacięte i
odpowiadać wymaganiom normy. Dokładność nacięcia sprawdza się przez nakręcenie
złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi
specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą
narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego
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uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę
teflonową lub pastę uszczelniającą.
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z
wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet
gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów.
Połączenia kołnierzowe
Połączenia kołnierzowe wykonywać przy zastosowaniu uszczelki płaskiej miedzy
płaszczyznami przylgowymi. Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu
łączonego lub być kołnierzem luźnym, wykonanym z tego samego lub innego materiału,
nałożonym na odpowiednio ukształtowaną końcówkę elementu łączonego. Wymiary
kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu powinny być
zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej długości,
dostosowanej do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu wszystkich śrub połączenia
kołnierzowego, wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być jednakowej
długości. Zaleca się, aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu.
Niedopuszczalne jest przesunięcie osi łączonych elementów, przesłonięcie uszczelką
otworów łączonych przewodów.
Prowadzenie przewodów
Przewody stalowe będą prowadzone na ścianach pomieszczeń technicznych oraz w
przestrzeni stropu podwieszonego w pozostałych pomieszczeniach. Podejścia do armatury
od góry. Na odgałęzieniach do grupy przyborów zamontowane zostaną zawory odcinające.
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawczej.
Przewody prowadzone po ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na podporach
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:
a) dla przewodów średnicy do 20 mm: montowanych pionowo - 2,0 m, montowanych
poziomo – 1,5 m
b) dla przewodów średnicy 50 mm: montowanych pionowo - 4,6 m, montowanych
poziomo – 3,5 m
c) dla przewodów średnicy 80 mm: montowanych pionowo - 5,2 m, montowanych
poziomo – 4,0 m
Przewody podejściowe należy mocować przy punktach poboru wody.
Przewody mocować do elementów konstrukcji za pomocą uchwytów stalowych. Konstrukcja
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne
przesuwanie się rur. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu
poziomego przez ścianę), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w
sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy
przejściu przez przegrodę pionową.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej
strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona
materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
Montaż rurociągów z rur polipropylenowych
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Główny przewód zasilający oraz doprowadzający wodę do hydrantów p.poż. będzie
montowany z rur stalowych ocynkowanych, pozostałe przewody wody zimnej prowadzone
będą w bruzdach ściennych z rur PP.
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji będą montowane z rur typu PP-SAP, tj. z rur
polipropylenowych z wkładką antydyfuzyjną aluminiową.
Przewody wody ciepłej prowadzić równolegle z przewodami wody zimnej, ponad nimi.
Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad kablami elektrycznymi.
Na poziomach c.w. i c.c.w. na odcinkach prostych należy zamontować wydłużki w rozstawie
co ~ 4.00m.
Przewody układane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem mechanicznym izolując je papierem falistym lub włókniną.
Przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjne prowadzone po ścianach należy
zaizolować cieplnie otuliną typu THERMAFLEX gr. 20 mm łączoną „zamkiem
błyskawicznym”.
Ogólne zasady montażu rur wodociągowych z PP
a) Do montażu można użyć jedynie elementów, które w żaden sposób nie zostały
uszkodzone podczas transportu i magazynowania.
b) Minimalna temperatura montażu instalacji plastikowych uwzględniająca zgrzewanie
wynosi + 5°C.
c) Przy temperaturach niższych utrudnione jest zachowanie warunków niezbędnych do
wytworzenia solidnych połączeń.
d) Elementy plastikowego systemu podczas montażu i transportu należy stale chronić
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzeń mechanicznych.
e) Naginanie przewodów bez ogrzania wykonuje się przy minimalnej temperaturze
+15°C.
f) Elementów systemu nie należy narażać na bezpośrednie działanie otwartego ognia.
g) Krzyżowanie się tras przewodów wykonuje się za pomocą specjalnie do tego
przeznaczonych elementów.
h) Łączenie elementów plastikowych wykonuje się za pomocą zgrzewania polifuzyjnego,
zgrzewania elektrooporowego, zgrzewania czołowego lub używając kształtek
zaciskowych, zależnie od wybranego producenta rur.
i) Nie należy łączyć elementów produkowanych przez różnych producentów.
Uniemożliwia to uzyskanie gwarancji na zastosowane materiały.
j) Po wybraniu producenta rur należy przestrzegać zasad jego szczegółowej instrukcji
montażu instalacji.
k) Do połączeń gwintowych należy używać kształtek z wtopką gwintową.
Wykonywanie gwintów na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone.
Do uszczelnienia połączeń gwintowych używać taśmy teflonowej lub specjalnych
past uszczelniających.
l) Jeżeli za kształtką kombinowaną następuje rurociąg metalowy, w pobliżu tej kształtki
nie można wykonywać na rurociągu żadnych spawów czy zgrzewów
z powodu możliwości przeniesienia ciepła na kształtkę.
m) Do zamknięcia kolanek ściennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu ściennego
przed montażem baterii wodnych (np. podczas próby ciśnieniowej)
zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego.
Montaż armatury
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a) Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach.
Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych.
b) Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom
pracy (ciśnienie i temperatura) danej instalacji.
c) Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej
ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru.
d) W armaturze czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej
strony.
Regulacja instalacji
a) Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie
kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia
wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej.
b) Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli
woda wypływa z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania
zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minuty.
c) Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy
wykonać przy użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących. Przed
przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę
źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania
prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.
d) Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane , jeżeli z każdego punktu
płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką
5 ºC. Pomiaru temperatury należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody należy dokonać termometrem
rtęciowym z podziałką 1ºC.
Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie
a) Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.
b) Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień.
c) Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia
powyżej 0 ºC.
d) Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej.
e) W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.
f) Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.
g) Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje
spadku ciśnienia.
h) Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje
woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC.
i) Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i
przesuwnych.
j) Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe.
k) Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:
1) napełnienie instalacji wodą zimną
2) podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
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3) sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
4) spuszczenie wody
5) napełnienie instalacji wodą gorącą
6) badanie szczelności instalacji przez 72 godziny
7) uszczelnienie armatury
8) regulacja ciśnień odbiorczych
5.4.3 Instalacja kanalizacyjna z rur PCV
Cięcie rur
a) Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem
wyznaczyć miejsce jej przecięcia.
b) Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim
należy pamiętać o zachowaniu kàta prostego. Aby zachować kąt prosty należy
korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru.
c) Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów
i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika.
d) Nie należy przycinać kształtek.
Łączenie rur i kształtek
a) Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na
bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie
zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10
mm.
b) Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.
Prowadzenie przewodów
a) Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
b) Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do
przepływu ścieków.
c) Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej
i
ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi.
d) Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić
0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza,
należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również
wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie
temperatury ścianki przewodu powyżej +45 ºC.
e) Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub
kanałach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne
wydłużanie przewodów.
f) W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy,
pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być
pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan
plastyczny.
Podejścia
a) Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów;
powinny wynosić minimum 2%.
Przewody odpływowe (poziomy)
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1. Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura
nie spada poniżej 0ºC powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość
liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod
warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem.
Mocowanie przewodów
1. Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.
Powinny one mocować przewody pod kielichami.
2. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.
Montaż syfonów odpływowych
1. Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek
kolanowych i złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy
włożyć manszetę (w zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu
można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie
po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym wsunąć w
środek rurę odpływową syfonu.
2. Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową
syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę
wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z manszet.
Badanie szczelności
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których
prowadzona jest kanalizacja wewnętrzna jak następuje:
a) podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie
swobodnego przepływu przez nie wody,
b) poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu
wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
5.4.4 Instalacja centralnego ogrzewania
Węzeł cieplny
W węźle cieplnym zlokalizowane zostaną rozdzielacze, do których doprowadzona zostanie
woda gorąca przewodem ø125.
Dla kontroli pracy pomp przewidziano manometry, które należy zamontować na przewodach
przed i za pompami.
Na rozdzielaczu zasilającym należy zamontować termometr oraz manometr.
Termometry należy zamontować również na każdej gałęzi powrotnej oraz na przewodach
zasilających instalację c.o. za mieszaczami oraz na przewodzie cyrkulacyjnym ciepłej wody.
W pomieszczeniu węzła ustawione dwa wysokowydajne wymienniki ciepłej wody użytkowej
oraz centralnego ogrzewania.
Zabezpieczenie wymienników stanowią zawory bezpieczeństwa zamontowane na
przewodach doprowadzających wodę zimną.
Woda grzejna o parametrach stałych 90/70ºC podawana będzie za pomocą pompy o
wydajności 6.0 ÷ 12.0m³/h (wg danych producenta wymiennika).
Dla szczytowego rozbioru ciepłej wody dobrano pompę UPE-seria 2000 dopasowującą
wydajność do potrzeb to znaczy w momencie zwiększenia rozbioru c.w. i ładowania dwóch
podgrzewaczy pompa zwiększy wydajność z 6.0m³/h do 12.0m³/h.
Do pomieszczenia węzła cieplnego doprowadzona zostanie woda zimna, na przewodzie
której za zestawem wodomierzowym zamontowany będzie zawór zwrotny antyskażeniowy.
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Zasady szczegółowe
Stosować należy armaturę odcinającą kulową, przeznaczoną do instalacji grzewczych
miedzianych natomiast w przypadku instalacji wykonanych ze stali kulową, staliwną lub
mosiężną, odporną na temp. do 110 C i ciśnienie do 0,6MPa.
Rury stalowe oczyścić z rdzy i pomalować dwukrotnie farbą termoodporną.
Przewody stalowe i miedziane należy układać na wspornikach mocowanych do elementów
konstrukcyjnych budynku.
Rozstaw podpór przesuwnych dla rurociągów poziomych powinien być zgodny z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”, tom. II, „Instalacje
sanitarne i przemysłowe” pkt. 11.3.
5.4.5 Regulacja i próby
a) Roboty montażowe, wykończeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji
wykonane będą zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. II. „Instalacje
Sanitarne i Przemysłowe „ pkt. 11.” Instalacje centralnego ogrzewania.
b) Próby szczelności instalacji wykonać na zmontowanych instalacjach cieplnych
budynku na zimno i gorąco.
c) Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano- montażowych”, tom. II, „Instalacje sanitarne i
przemysłowe” pkt. 11.8.1 i 11.8.2.
d) Próbę dla instalacji wodnych rurowych, bez podłączenia urządzeń, wykonać wodą na
zimno na ciśnienie 0,6 MPa, a następnie na gorąco przy ciśnieniu roboczym.

7.1. Roboty budowlane:
Poprawność wykonania robót instalacyjnych polegać będzie na sprawdzeniu:
 prawidłowości wykonania i szczelności instalacji centralnego ogrzewania
 prawidłowości wykonania i szczelności wymienianych zaworów
 prawidłowości montażu rur, właściwe spadki, szczelność połączeń instalacji c.o.,
 prawidłowości zamontowania urządzeń,
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z
drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny)
oraz po zakończeniu robót.
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na
podstawie zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami technicznymi oraz normami.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury z uwzględnieniem
wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST.
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.1. Rodzaje odbiorów:
Roboty podlegają:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi końcowemu.
 Odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu)
8.2. Odbiór robót zanikających:
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru niezwłocznie,
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych na pisemne zgłoszenie Wykonawcy wpisem
do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i
zalecenia, które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru należy
wpisać do dziennika robót.
8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku
do ich ilości, jakości i wartości. Dokonuje się go po przygotowaniu przez Wykonawcę
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty, świadectwa dopuszczenia,
dokumentację powykonawczą, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
itp.
Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w terminie
określonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia
robót.
Podczas odbioru należy:
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowokosztorysową, ST, i obowiązującymi przepisami.
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wytyczne techniczne i technologiczne producentów poszczególnych materiałów używanych
w trakcie prowadzenia prac.
Dokumenty odniesienia - akty prawne
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a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z
późniejszymi zmianami,
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami,
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 poz. 2042 z 2004 r.
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r. z późniejszymi zmianami,
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 poz. 2375 z 2004 r.
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130 poz. 1387 z 2004 r.
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130 poz. 1386 z 2004 r.
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 poz. 881 z
2004 r. z późniejszymi zmianami,
j) Ustawa – Prawo Energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997r. tekst jednolity Dz. U. nr 89
poz.625 z 2006 r. z późniejszymi zmianami.
k) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Roboty
budowlane - wydanie aktualne.
l) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” Instalacje sanitarne - wydanie aktualne.
m) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” Instalacje elektryczne - wydanie aktualne.
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