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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszcze-
gólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót sanitarnych związanych z re-
alizacją zadania pn.: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Administracji na terenie
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowic-
kiej 47-51”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w podpunkcie 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pew-
ność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi: ST-1-I, ST-2-I.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz z kompletną dokumentacją projektową, ST oraz dziennik budowy. 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią cześć kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jed-
nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypad -
ku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich
ważności: 
1) Dokumentacja projektowa
2) Specyfikacje Techniczne
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości licz-
bowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektowa i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elemen -
tów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastą-
pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

3



Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Administracji na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego im. B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonaw-
ca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat reali -
zacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej za -
płacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
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  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-
riałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powia-
damiał inspektora . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczo-
ne na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowia -
dał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi -
gieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma-
gań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od -
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wy-
konawca będzie  przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w spo-
sób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczo-
nych  do  robót  wykonawca  przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczące  proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan labo-
ratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materia -
ły z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyska-
ne z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-
riałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentacje  zawierająca  raporty  z  badan terenowych i  laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora w celu sprawdzenia zgod-
ności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy inspektor będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane następujące
warunki: 
a) inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zo-
stanie przewartościowany przez inspektora. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były do-
stępne do kontroli przez inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzyst -
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny z ofer-
tą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku braku ustaleń w ta-
kich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydaj -
ność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.  Sprzęt bę-
dący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym sta-
nie 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, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewi -
dują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kon-
traktu, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
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, ST i wskazaniami inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów tech-
nicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora będą
usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymagania-
mi ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora. 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projekto -
wej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach
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i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badan materiałów i robót, roz-
rzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia inspektora
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
żoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia ba-
dań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-
niającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badaw-
czy  posiadają  ważną  legalizacje,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, in-
spektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zosta-
nie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadze-
niem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-
dobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, któ-
re budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspekto-
ra. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora będą odpowied-
nio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-
śmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych
przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygod-
ne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtór-
nych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor 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 doku-
mentów technicznych, 
2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypad -
ku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną
w pkt 1, i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczo-
na 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 badan wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. Jakiekolwiek materia -
ły, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
ność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która do-
konała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

8



Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Administracji na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego im. B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

− uwagi i polecenia inspektora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych od-
biorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z po-
daniem, 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 kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję -
tych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde ży-
czenie inspektora. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
a) decyzję pozwolenia na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
d) protokoły z odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w zestawieniu elementów rozliczeniowych. Obmiaru robót do-
konuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i termi-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w zestawieniu elementów rozli-
czeniowych lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich ro-
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bót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót bę-
dzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszyst-
kie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom spe-
cyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanika-
jących przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowa-
dza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiedni-
mi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączo-
ne w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspekto-
rem.
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokony-
wanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót doko-
nuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed-
nak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów za-
wierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego ro-
bót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (częściowego) robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie in -
spektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i Wy-
konawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja pro-
jektowa i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie od -
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniają-
cych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tole-
rancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (częściowego) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów załączo-
nych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo -
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w tabeli (zestawieniu) elementów rozliczeniowych. 
Dla pozycji tabeli wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wy-
konawcę w danej pozycji. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekto -
wej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT. 
Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w wycenionej tabeli
(zestawieniu) elementów rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 
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ST-1-I ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych insta-
lacji  centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Pyskowickiej 47-51  w Tarnowskich Górach.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn.: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Administracji na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B.Hagera w Tar-
nowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51”.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pew-
ność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych wg dokumentacji
projektowej. 
Zakres robót obejmuje:
- demontaż istniejących grzejników,
- demontaż rurociągów z rur stalowych,
- demontaż armatury,
- wywóz i utylizację zdemontowanych materiałów.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY
Nie występują. 
3. SPRZET 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do  wykonania  robót  rozbiórkowych  może  być  wykorzystany  sprzęt  podany  poniżej,  lub  inny
zaakceptowany przez inspektora nadzoru:
- elektronarzędzia,
- młoty pneumatyczne,
- zestaw spawalniczy,
- samochody samowyładowcze lub skrzyniowe.
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Do wywozu gruzu stosować samochód samowyładowczy lub skrzyniowy. Materiał z rozbiórek należy
wywieźć w miejsce do tego przeznaczone. Wszelkie koszty związane z wywozem materiałów, w tym
koszt  utylizacji  materiałów  rozbiórkowych  pokrywa  Wykonawca  i  należy  je  uwzględnić  w  cenie
ofertowej. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych
Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności.  Przy  robotach
rozbiórkowych przestrzegać bezwzględnie stosownych przepisów BHP z wykonaniem odpowiednich
zabezpieczeń. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola robót rozbiórkowych
Kontrola polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru kompletności dokonanej rozbiórki. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót przedstawiono w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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ST-2-I INSTALACJA GRZEWCZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-
niem instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku przy ul. Pyskowickiej 47-
51  w Tarnowskich Górach.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w p. 1.1. związanych z realizacją zadania pn.: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Administracji na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B.Hagera w Tar-
nowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51”.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pew-
ność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe
występujące  przy  montażu  instalacji  centralnego  ogrzewania,  armatury  oraz  montażu  urządzeń
grzejnych, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszące.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez zaprasowywanie,
- wykonanie izolacji instalacji otulinami z pianki polietylenowej,
- montaż armatury,
- montaż urządzeń grzejnych,
- wykonanie prób i odbiorów technicznych,
- przekucia otworów, wykucie i tynkowanie bruzd,
- demontaż  pokryw  kanałów  instalacyjnych  wraz  z  odtworzeniem  po  zakończeniu  robót

instalacyjnych,
- wszystkie  inne  nie  wymienione  wyżej  roboty  związane  z  instalacją  c.o.  jakie  występują  przy

realizacji  umowy.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego (wykonawczego).
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów
Do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów
krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2.1. Rurociągi i izolacje
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur ze stali węglowej, ocynkowanych, łączonych
przez zaprasowywanie, mocowanych na typowych podporach. Dostarczone na budowę rury powinny
być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  widocznych  wżerów  i  ubytków  spowodowanych
uszkodzeniami. Elementy nieocynkowane należy przygotować do malowania zgodnie z instrukcją KOR-
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3, tj. oczyścić do 2 stopnia czystości, a następnie malować farbą ftalową 60% miniową, podkładową.
Jako farbę nawierzchniową należy stosować farbę ftalową ogólnego stosowania. 
Zastosowanie mają rury i  kształtki systemowe o średnicach (mm): 15x1,2;  18x1,2;  22x1,5; 28x1,5;
35x1,5; 35x1,5; 42x1,5. 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną
przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL.  Warunki  odbioru  i
wykonania  termoizolacji  wg  PN-77/M-34030  i  PN-85/B-02421.  Dopuszcza  się  stosowanie  innej
technologii  wykonywania  izolacji  termicznej  przy  zachowaniu  dla  rurociągów  wymaganego
współczynnika  [W/mK] dla izolacji bezpiecznej.
2.2.2. Grzejniki
Jako  elementy  grzejne  instalacji  należy  zastosować  kompaktowe  grzejniki  stalowe  płytowe
bocznozasilane z wysokojakościowej zimnowalcowanej stali o gr. 1,25 mm, automatycznie spawane i
wstępnie  zabezpieczone  powierzchniowo  przed  ostatecznym  pokrycie  emalią  proszkową,  z
przetłoczeniami  co 40 mm oraz  pokrywą górną  i  osłonami bocznymi. Grzejniki  należy  montować
zgodnie z instrukcją producenta. Grzejniki należy wyposażyć w z zawory termostatyczne. Na powrocie
z  grzejnika  zabudować  zawór  powrotny.  Zawory  z  głowicami  termostatycznymi  zapewnią
indywidualne  sterowanie  procesami  rozdziału  i  dostawy  energii  cieplnej  do  poszczególnych
pomieszczeń, mając na celu utrzymanie temperatur wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach w
żądanej wysokości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom lub życzeniom użytkowników. 
2.2.3. Armatura
Każdy grzejnik  musi  posiadać możliwość odcięcia go od instalacji  poprzez  zawory przyłączeniowe.
Regulacja  temperatury  pomieszczeń  odbywać  się  będzie  za  pomocą  głowic  termostatycznych  o
zakresie nastaw 6-28 st.C. Zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi zapewnią indywidualne
sterowanie procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do poszczególnych grzejników, mając na
celu  utrzymanie  temperatur  wewnętrznych  we  wszystkich  pomieszczeniach  w żądanej  wysokości
odpowiadającej  rzeczywistym potrzebom lub życzeniom użytkowników. Jako zawory równoważące
stosować zawory ręczne z nastawą wstępną z możliwością odcięcia niezależnie od nastawy. Zakres
temperatur od -20 do +130 st.C, ∆pmax =2,5 bar, PN20, gwint wewnętrzny. Możliwość napełniania i
odwodnienia. 
3. SPRZET 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót
powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1
m,
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
–  podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed
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zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do
+30°C.
4.3. Wymagania dotyczące przewozu grzejników
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników
na  paletach  dostosowanych  do  ich  wymiaru.  Na  każdej  palecie  powinny  być  pakowane  grzejniki
jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
4.4. Wymagania dotyczące przewozu armatury
Armaturę  należy  przewozić  pakowaną  w  sposób  zabezpieczający  przed  zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.
4.5. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń
Przybory  i  urządzenia  należy  przewozić  w  sposób  zabezpieczający  przed  ich  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem mechanicznym.
4.6. Składowanie materiałów
Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.
Przy  długotrwałym  składowaniu  (kilka  miesięcy  lub  dłużej)  rury  powinny  być  chronione  przed
działaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym
materiałem (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC lub PE)  lub wykonanie  zadaszenia.  Należy  zapewnić
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie  zapakowane  wiązki  rur  można  składować  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do  wysokości
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10
cm,  grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  być  z  boku  zabezpieczone  przez
drewniane  wsporniki,  zamocowane w odstępach  co  1-2  m.  Wysokość  układania  rur  w  stosy  nie
powinna  przekraczać  7  warstw  rur  i  1,5  m  wysokości.  Rury  o  różnych  średnicach  winny  być
składowane odrębnie.
Armaturę  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych  i  temperaturze  nie  niższej  niż  0°C.  W
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco.
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy:
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów c.o.
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów c.o.
5.3. Montaż rurociągów
Po  wykonaniu  czynności  pomocniczych  określonych  w  pkt.  5.2.  należy  przystąpić  do  właściwego
montażu  rur,  kształtek  i  armatury. Zmiany  kierunku  prowadzenia  przewodów  należy  wykonać
wyłącznie za pomocą łączników. 
Przejścia  przewodów przez  przegrody  budowlane  wykonać  w tulejach  ochronnych  uszczelnionych
materiałem  plastycznym  nie  działającym  agresywnie  na  materiał  rury.  Należy  zwrócić  uwagę  na
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miejsce otworów w płytach stropowych. Otwory okrągłe o średnicy max. 150 mm należy wykonać w
osi kanału płyty, ze szczególną starannością, tak aby nie uszkodzić żeber płyty.
Obcięcie rury
Rurę należy przeciąć prostopadle do osi, za pomocą obcinaka krążkowego (przecięcie musi być pełne,
bez  odłamywania  nadciętych odcinków rur).  Dopuszczalne jest  zastosowanie  innych narzędzi  pod
warunkiem  zachowania  prostopadłości  cięcia  i  nie  uszkodzenia  obcinanych  krawędzi  w  formie
wyłamań,  ubytków  materiału  i  innych  deformacji  przekroju  rury.  Niedopuszczalne  jest  używanie
narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła np.palnik, szlifierka kątowa, itp.
Fazowanie krawędzi rury
Używając ręcznego fazownika (dla średnic 66,7-108 półokrągłego pilnika do stali) należy sfazować na
zewnątrz i wewnątrz końcówkę obciętej rury, usunąć z niej wszelkie opiłki mogące  uszkodzić O-Ring
w  czasie  montażu.  Przyrząd  do  fazowania  może  być  również  zamontowany  na  urządzeniach
mechanicznych (np. na wiertarce elektrycznej).
Zaznaczenie głębokości wsunięcia rury w kształtkę
Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia należy zachować odpowiednią głębokość wsunięcia
rury w kształtkę. Po wsunięciu rury w kształtkę do oporu, zaznaczamy  wymaganą długość wsunięcia
na rurze (lub kształtce z bosym końcem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być
nadal widoczne tuż przy krawędzi kształtki.  Do wyznaczenia głębokości wsunięcia bez pasowania z
kształtką, służą specjalne szablony.
Kontrola
Przed  montażem,  należy  wzrokowo  skontrolować  obecność  O-Ringu  w  kształtce,  czy  nie  jest
uszkodzony,  jak  również  czy  nie  ma  żadnych  zanieczyszczeń  (opiłków  lub  innych  ostrych   ciał)
mogących spowodować uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Należy także  upewnić się czy
odległość między sąsiednimi kształtkami nie jest mniejsza niż dopuszczalna.
Zamontowanie rury i złączki
Przed  wykonaniem  zaprasowania  rurę  należy  osiowo  wsunąć  w  złączkę  na  oznaczoną  głębokość
(dopuszczalny  jest  lekki  ruch obrotowy).  Stosowanie  olejów, smarów i  tłuszczy  w celu  ułatwienia
wsunięcia rury jest zabronione (dopuszcza się wodę lub roztwór mydła – zalecane w przypadku  próby
ciśnieniowej  sprężonym  powietrzem).  W  przypadku  jednoczesnego  montażu  wielu  połączeń  (na
zasadzie wsunięcia rur  w kształtki),  przed operacją  zaprasowania  każdego kolejnego złącza  należy
skontrolować głębokość wsunięcia obserwując znaczniki wykonane markerem na rurze.
Zaprasowywanie złączek
Przed  rozpoczęciem  procesu  prasowania  należy  sprawdzić  sprawność  narzędzi.  Zalecane  jest
stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych przez producenta rur. Należy zawsze dobrać
odpowiedni  wymiar  szczęki  prasującej  do  średnicy  wykonywanego  połączenia.  Szczęka  prasująca
powinna  zostać  założona  nazłączce  w  taki  sposób,  aby  wykonane  w  niej  profilowanie  dokładnie
obejmowało  miejsce  osadzenia  O-Ringa  w  kształtce  (wypukła  część  kształtki).  Po  uruchomieniu
zaciskarki, proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z jakichś
przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, połączenie należy zdemontować (wyciąć) i wykonać
nowe w prawidłowy sposób.
Rurociągi  mocować  na  typowych  podporach.  Przewody  c.o.  po  wykonaniu  prób  ciśnieniowych
zaizolować izolacją cieplną.  W najniższych punktach instalacji przewidziano odwodnienie. Elementy
nieocynkowane, tj. zawiesia, należy przygotować do malowania zgodnie z instrukcją KOR-3, tj. czyścić
do 2 stopnia czystości,  a następnie malować farbą ftalową 60% miniową, podkładową. Jako farbę
nawierzchniową należy stosować farbę ftalową ogólnego stosowania.  Wszelkie naprawy, regulację
urządzeń należy zlecać firmie pełniącej serwis gwarancyjny.  W miejscach przejść przewodów przez
ściany  i  stropy  nie  wolno  wykonywać  żadnych  połączeń.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane
wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei
należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem  termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno  zapewniać
jedynie  możliwość  osiowego ruchu  przewodu.  Długość  tulei  powinna  być  większa  o  6÷8  mm od
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego
należy  wykonywać  za  pomocą  odpowiednich  tulei  zabezpieczających.  Przewody  pionowe  (piony
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centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o
długości  ramienia co najmniej  1 metr,  wykonanych tak,  aby możliwa była kompensacja  wydłużeń
przewodów.

5.4. Połączenia rur i kształtek
Zastosowanie  mają  systemowe połączenia  zaprasowywane,  których  podstawowym elementem są
złączki systemowe posiadające tuleję o zoptymalizowanej geometrii i zapewnia, przez stabilizowanie
zaciskanym pierścieniem i prowadnicami szczękowymi, łatwe zaprasowywanie pozbawione skrzywień.
O-ringi gwarantują szczelne połączenie między tuleją, a ścianą rury.
5.5. Montaż grzejników
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany
lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.
Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
– zawieszenie grzejnika,
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
Grzejniki  należy  montować  w  opakowaniu  fabrycznym.  Jeżeli  instalacja  centralnego  ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik
powinien  być  zapakowany.  Jeżeli  opakowanie  zostało  zniszczone,  grzejnik  należy  w  inny  sposób
zabezpieczyć  przed  zabrudzeniem.  Zaleca  się,  aby  opakowanie  było  zdejmowane  dopiero  po
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby
po  połączeniu  z  grzejnikiem  i  skręceniu  złączek  w  grzejniku  nie  następowały  żadne  naprężenia.
Niedopuszczalne  są  działania  mogące  powodować  deformację  grzejnika  lub  zniszczenie  powłoki
lakierniczej.
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu  próby
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny  termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i  powinny ściśle  przylegać  do powierzchni
izolowanej.  W  przypadku  wykonania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i  wzdłużne
elementów następnej  warstwy  nie  powinny  pokrywać  odpowiednich styków elementów warstwy
dolnej.  Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu
konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej
w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”.
6.2. Wymagania szczegółowe
Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna  być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe”.
Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót
uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić  badanie
ponownie.
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Po całkowitym wykonaniu instalacji  należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno wytwarzając
ciśnienie w układzie 0,6MPa w ciągu 24 godzin, po odcięciu kotłów, grzejników oraz przeponowego
naczynia wzbiorczego. 
Uruchomioną instalację należy poddać próbie na gorąco na najwyższe parametry. W czasie próby
należy dokonać regulacji urządzeń technologicznych i automatyki. 
Przed wykonaniem regulacji  należy wykonać płukanie instalacji.  Na regulację instalacji  składać się
będzie nastawienie zaworów termostatycznych na grzejnikach zgodnie z dokumentacją. 
Sprawdzić należy ciśnienie wstępne poduszki gazowej w przeponowym naczyniu wzbiorczym. 
Z przeprowadzonych testów należy sporządzić protokół. 
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową  i  dołączonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi  (szczegółowymi),  w  jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
–  bruzdy  w  ścianach:  wymiary,  czystość  bruzd,  zgodność  z  pionem  i  zgodność  z  kierunkiem  w
przypadku
minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z  odbiorów  międzyoperacyjnych  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać  końcowego
odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania
robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostaw-
ców materiałów ),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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