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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w 

Hali Laboratoryjno-Badawczej nr 2 Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Syntezy przy ul. Hery 23 w 

Warszawie na działce nr ewid.17/5 z obrębu 64-08-11. 

2. TECHNOLOGIA PRODUKCJI CIEPŁA 

2.1 Stan istniejący 

Obecnie źródłem ciepła jest wysokoparametrowa miejska sieć cieplna. Obniżenie parametrów 
sieciowych następuje w pośrednim węźle cieplnym wymiennikowym dwufunkcyjnym (c.o. i c.w.u.) 
zlokalizowanym na poziomie niskiego parteru w części północnej budynku, wykorzystywanym 
obecnie tylko na potrzeby c.o. Węzeł zasila również budynek Magazynu Głównego znajdujący się 
na terenie Instytutu osobną gałęzią prowadzoną w gruncie. 

W węźle zamontowane są m.in. urządzenia automatyki pogodowej, regulator różnicy ciśnień, 
naczynie wzbiorcze zamknięte i główny licznik ciepła. 

Ze względu na dużą rozpiętość budynku część instalacji zasilana jest z rozdzielaczy w 
rozdzielni ciepła zlokalizowanej w części południowej hali a część z rozdzielaczy w węźle 
cieplnym. 

Przewody rozprowadzające instalacji c.o. umieszczone są w płytkich kanałach 
podpodłogowych, trudno dostępnych. Piony, gałązki i stare odpowietrzenia prowadzone są po 
wierzchu ścian. 

Istniejący system ogrzewania tradycyjny – wodny, pompowy, z rozdziałem dolnym, dwururowy, 
z rur stalowych, spawanych, z zabezpieczeniem przez naczynie wzbiorcze zamknięte lecz z 
pozostawioną centralną siecią odpowietrzającą. 

Grzejniki – żeliwne członowe typu S-130 i rury stalowe ożebrowane typu Favier. Przy 
grzejnikach – zawory grzejnikowe starego typu. 

Pod pionami - zawory odcinające skośne grzybkowe i kryzy dławiące. 
Przewody w kanałach izolowane wełną mineralną w płaszczu gipsowo - klejowym. Napełnianie 

instalacji w węźle cieplnym. 
Spust wody z instalacji - do studzienki schładzającej w węźle cieplnym i w rozdzielni. 
Parametry istniejącej instalacji (wg Audytu Energetycznego) : 
Moc zamówiona dla budynku Hali razem z budynkiem magazynowym i biurowym wynosi Qco = 
832,60 kW, w tym (wg ZEC) dla Hali : Qco = 685,90 kW 
Parametry instalacji c.o. Δt=25°C 

2.2 Stan docelowy 
Dla dostosowania instalacji do obecnie panujących przepisów postanowiono: 
a) zachowanie schematu instalacji z węzłem i rozdzielnią ciepła oraz pozostawienie ich 

lokalizacji 

b)  pełne pokrycie zapotrzebowania ciepła dla budynku za pomocą grzejników i aparatów 

grzewczo-wentylacyjnych 

c)  ułożenie pod stropem niskiego parteru tras przewodów rozprowadzających ciepło z węzła i 

rozdzielni do pionów, zamiast w kanałach podpodłogowych 

d)  wymiana grzejników na stalowe płytowe 

e)  wymiana wszystkich przewodów c.o. i wykonanie ich z rur stalowych ze szwem 

f) wymiana rozdzielaczy w rozdzielni i węźle cieplnym na nowe, wykonane z rur stalowych 

g) prowadzenie pionów po starych trasach i zachowanie numeracji pionów zgodnie z 

dokumentacją archiwalną 

h) montaż pod pionami zaworów regulacyjnych podpionowych firmy Oventrop oraz zaworów 

kulowych ze spustem 

i) zamontowanie zaworów termostatycznych firmy Danfoss na zasileniu grzejników a na 

powrocie z grzejników - zaworów odcinających powrotnych 

j) likwidacja sieci odpowietrzającej 



k) montaż odpowietrzników automatycznych w najwyższych punktach pionów 

l) regulacja hydrauliczna instalacji c.o. 

m) uwzględnienie w obliczeniach strat ciepła założeń audytu energetycznego dotyczących 

izolacji cieplnej przegród zewnętrznych i wymiany naświetli 

 Projektuje się instalację c.o. w systemie pompowym zabezpieczoną istniejącym naczyniem 
zbiorczym przeponowym zamkniętym typu REFLEX. Instalacja jest z rozdziałem dolnym.  

Dla pełnej modernizacji przewidziano: 
- wymianę poziomów, pionów i grzejników, 
- wymiana rozdzielaczy w węźle cieplnym i rozdzielni ciepła, 
- montaż aparatów grzewczych z osprzętem i orurowaniem, 
- montaż zaworów termostatycznych, regulacyjnych i odcinających,  
- montaż odpowietrzników samoczynnych. 
Obciążenie cieplne wynosi Q = 665kW przy ciśnieniu dyspozycyjnym węzła wynoszącym 20,9kPa 
 
Istniejące przewody c.o. podlegające wymianie lub demontażowi i prowadzone po wierzchu 
ścian należy zdemontować, a przewody w murze odciąć i pozostawić bez demontażu. 
Projektuje się ułożenie pod stropem niskiego parteru tras przewodów rozprowadzających 
ciepło z węzła i rozdzielni do pionów, zamiast w kanałach podpodłogowych. 
Z węzła poprowadzone będą pod stropem niskiego parteru nowe trasy do 5 aparatów 
grzewczych. Cztery aparaty umieszczone zostaną w hali na ścianie zewnętrznej, na poziomie 
+2,5m nad podłogą parteru i jeden aparat w pom. zasilaczy koncentratora na piętrze (pom. Nr 
215). 
Z wymienianych rozdzielaczy c.o. w węźle cieplnym wyprowadzonych będzie pięć gałęzi :  

- dn 80 do rozdzielni ciepła 
- dn 50 do pionów nr 1÷11  
- dn 65 do pionów 12÷26  
- dn 80 do 5 szt. aparatów ogrzewczych  
- do budynku magazynowego 

Z wymienianych rozdzielaczy c.o. w rozdzielni ciepła wyprowadzone będą dwie gałęzie 
- dn 50 do pionów nr 27÷38 
- dn 65 do pionów nr 39÷48 

Dla nowych tras rozprowadzających wykonać nowe przebicia przez ściany. 
Piony i gałązki do grzejników należy prowadzić po wierzchu ścian wykorzystując istniejące 

przebicia w stropach. 

Przewody instalacji c.o. należy wykonać z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74244 
łączonych przez spawanie oraz posiadających atest producenta i świadectwo odbioru przez 
Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Hutniczych. 
W trakcie prac spawalniczych należy zachować szczególną ostrożność pod względem BHP i 
P.POŻ. 
Mocowanie przewodów stalowych - wg rozwiązań systemowych - ze stali ocynkowanej z 
przekładką termiczną między obejmą a przewodem. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych umożliwiających 
wzdłużne przemieszczanie się przewodów oraz uszczelnić i zabezpieczyć przed przenoszeniem 
drgań i hałasu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 
Minimalna długość gałązek grzejnikowych wynosi 0,5m. 
Połączenia pionów z poziomami należy wykonać poprzez ramiona samokompensujące 

wydłużenia cieplne. Długość ramion ~ 1,0 m. 

Lokalizację podpór stałych na przewodach poziomych pokazano na rzucie piwnicy. 
 
Przewidziano zamontowanie grzejników stalowych płytowych np. Purmo Compact typ C22, C33 
(dawniej Rettig-Purmo) z podłączeniem bocznym o wysokości 60 i 90cm lub równoważnych o tej 
samej mocy grzewczej. W przypadku ustawienia grzejnika na tle naświetla montować je na 
wspornikach zamocowanych w podłodze. 
Do dogrzewania powietrza wewnętrznego w hali zastosowano również aparaty grzewcze wodne  z 
regulatorem obrotów, termostatem pomieszczeniowym i zaworem trójdrogowym, zasilane osobną 
gałęzią z węzła cieplnego. 
Przy obliczeniu powierzchni grzejnej grzejników uwzględniono wymagania i warunki 
eksploatacyjne SPEC-u dotyczące m.in. zwiększenia powierzchni ogrzewalnej każdego grzejnika o 



15% w celu przeciwdziałania skutkom cieplnego i hydraulicznego rozregulowania zładu, 
spowodowanego n.p. centralnym osłabieniem nocnym. 
Na odgałęzieniach z rozdzielaczy : 
-na zasileniu :  zawory regulacyjne typu  
- na powrocie : zawory odcinające kulowe gwintowane lub kołnierzowe PN-6 i t = 100°C  
Na podejściach do pionów : 
- na zasileniu : zawory regulacyjne podpionowe, filtry, zawory kulowe ze spustem 

oraz śrubunki  
- na powrocie:  zawory odcinające kulowe ze spustem oraz śrubunki 
Przed zaworami regulacyjnymi montować filtry siatkowe koszem do dołu. 
Przy grzejnikach : 
- na zasileniu : zawory termostatyczne typu RA-N z nastawą wstępną  
- na powrocie : zawory odcinające powrotne,  celu umożliwienia demontażu każdego grzejnika 

bez konieczności spuszczania wody z pionu  
Zawory odcinające kulowe gwintowane i kołnierzowe PN-6 i t = 100°C 
Ze względu na zastosowanie zaworów termostatycznych należy wymienić zestaw trzystopniowych 
pomp obiegowych c.o. na pompy elektroniczne z płynną regulacją obrotów. 
Przyjęto (2szt) pompy typu UPE 80-120 FZ jednofazowe 1x230V oraz zawory odcinające 
kołnierzowe dn100 (5 szt.) i zawory zwrotne dn 100 (2 szt.). 
Regulacja parametrów czynnika grzewczego do grzejników realizowana będzie dwustopniowo: 
a) centralna regulacja temperatury wody grzejnej w węźle cieplnym 
b) miejscowa przez zawory z głowicami termostatycznymi i termostaty pomieszczeniowe przy 
aparatach grzewczych 
Przy zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne z czujnikiem 
cieczowym wbudowanym. 
W przypadku zastosowania zaworów termostatycznych innej firmy należy sprawdzić i skorygować 
wartość nastaw. 
Projektuje się demontaż centralnej sieci odpowietrzającej i zamontowanie w najwyższych punktach 
pionów odpowietrzników samoczynnych miejscowych (w wersji pływakowej) z zaworem stopowym 
i dodatkowo zaworem odcinającym kulowym. 
Na zakończeniach pionów (przy gałązkach zasilających najwyższe grzejniki) należy wykonać 
poszerzenia średnicy pionu (tzw. „bańki”) o dwie dymensje na wysokości 0,5m i na nich 
zamontować w/w odpowietrzniki. 
Grzejniki stalowe płytowe są wyposażone fabrycznie w odpowietrzniki ręczne. 

Każdorazowe napełnianie i uzupełnianie zładu odbywać się będzie w węźle wodą z sieci 
niskoparametrowej z zastosowaniem wodomierza oraz zaworów odcinających i zwrotnych w 
uzgodnieniu z ZEC-em. 
Spust wody z pionów – przez zawory kulowe spustowe. 

Spusty z głównych przewodów poziomych prowadzonych od węzła do rozdzielni : przez 
zawory kulowe z końcówką do spustu usytuowane na gałęziach wychodzących z rozdzielaczy w 
węźle cieplnym i rozdzielni, nad studzienki schładzające. Studzienki posiadają odpływ grawitacyjny 
do kanalizacji. 
Instalację należy opróżniać w razie potrzeby (awaria, przebudowa) w jak najmniejszym jej 
fragmencie niezbędnym do wykonania określonych prac. 
Przewody poziome należy układać za spadkiem w kierunku węzła cieplnego. 
Jakość wody w systemie grzewczym powinna spełnić wymagania normy PN-93/C-04607. 
 

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH 

Zakres prac obejmuje: 

- wykonanie   harmonogramu   robót   na   wykonanie   modernizacji   instalacji   centralnego 

ogrzewania, 

- zakupienie   i   dostarczenie   materiałów   na   plac   budowy   oraz   ich   składowanie   z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 

roboty demontażowe: 



- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania ( przewodów, izolacji, armatury, 

grzejników), 

roboty budowlane: 

- przebicie otworów w ścianach, 

- zamurowanie przebić w ścianach, 

- uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych, 

- przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobywaniem farb, 

- gruntowanie powierzchni poziomych, 

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew., 

- wywóz materiałów z rozbiórki, 

roboty montażowe: 

- montaż przewodów i armatury, 

- montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, 

- płukanie instalacji, 

- wykonanie prób szczelności, 

- wykonanie izolacji instalacji, 

–  rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp. 

 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Instalacja ogrzewcza wodna – Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 

napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami i innymi urządzeniami ( w tym grzejni-

kami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od źródła ciepła. Część wewnętrzna 

instalacji ogrzewczej – Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część 

wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się zaworami odcinającymi tę część od części 

zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna 

(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 

ogrzewczej wodnej, służącej do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami 

zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych 

pomieszczeń . 

Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji 

lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. Źródło 

ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 

kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. Ciśnienie 

robocze instalacji – Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia 

czynnika grzejnego) przewidziane w   dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej 

trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. Ciśnienie dopuszczalne 

instalacji – Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego 



krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne – Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne – Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna – Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 

średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów i kształtek – średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. 

 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i 

specyfikacji technicznej. 

5.2 Dokumentacja 

Dokumentacja obejmuje: 

- część projektową, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa złożona przez 

Wykonawcę stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie 

będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową 

Wykonawcy to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i 

ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 



 

5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia 

warunkujące bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje się, że koszt 

zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest 

do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie realizacji modernizacji 

kotłowni. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane 

zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 

5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy. 

Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami   i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisanym 

protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny  pracy, z podziałem obowiązków w tym 

zakresie. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 

stosować w czasie  trwania  prac.  

 

 

 

 Wykonawca  powinien  poinformować  pracowników  przebywających  lub mogących przebywać 

na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. Teren  prowadzenia  robót  powinien  być  

wydzielony  i  wyraźnie  oznakowany.  W  miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki 



informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami 

zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

5.7   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 

6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

6.1   Wymagania 

Wszystkie materiały i urządzenie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną tj.: 

- armatura, rury i izolacje zgodne z PN 

- atestowane urządzenia z zakresu AKPiA 

- grzejniki stalowe o min. 5 letniej gwarancji 

- zawory termostatyczne o podwójnej regulacji 

Przewody: 

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74244 

łączonych przez spawanie. 

   Grzejniki i armatura grzejnikowa: 

Przewidziano zamontowanie grzejników stalowych płytowych np. Purmo Compact typ C22, C33 
(dawniej Rettig-Purmo) z podłączeniem bocznym o wysokości 60 i 90cm lub innych równoważnych 
grzejników o takiej samej mocy grzewczej. W przypadku ustawienia grzejnika na tle naświetla 
montować je na wspornikach zamocowanych w podłodze. 
Do dogrzewania powietrza wewnętrznego w hali zastosowano również aparaty grzewcze wodne z 
regulatorem obrotów, termostatem pomieszczeniowym i zaworem trójdrogowym, zasilane osobną 
gałęzią z węzła cieplnego. 
 
Armatura i urządzenia: 
Na odgałęzieniach z rozdzielaczy : 
-na zasileniu :  zawory regulacyjne  
- na powrocie : zawory odcinające kulowe gwintowane lub kołnierzowe PN-6 i t = 100°C  
Na podejściach do pionów : 
- na zasileniu : zawory regulacyjne podpionowe, filtry, zawory kulowe ze spustem 

oraz śrubunki  
- na powrocie:  zawory odcinające kulowe ze spustem oraz śrubunki 
Przed zaworami regulacyjnymi montować filtry siatkowe koszem do dołu. 
Przy grzejnikach : 
- na zasileniu : zawory termostatyczne typu RA-N z nastawą wstępną  
- na powrocie : zawory odcinające powrotne celu umożliwienia demontażu każdego grzejnika bez 

konieczności spuszczania wody z pionu  
Zawory odcinające kulowe gwintowane i kołnierzowe PN-6 i t = 100°C 
Ze względu na zastosowanie zaworów termostatycznych należy wymienić zestaw trzystopniowych 
pomp obiegowych c.o. na pompy elektroniczne z płynną regulacją obrotów. 



Przyjęto (2szt) pompy typu UPE 80-120 FZ jednofazowe 1x230V oraz zawory odcinające 
kołnierzowe dn100 (5 szt.) i zawory zwrotne dn 100 (2 szt.). 
Regulacja parametrów czynnika grzewczego do grzejników realizowana będzie dwustopniowo: 
a) centralna regulacja temperatury wody grzejnej w węźle cieplnym 
b) miejscowa przez zawory z głowicami termostatycznymi i termostaty pomieszczeniowe przy 
aparatach grzewczych 
Przy zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne z czujnikiem 
cieczowym wbudowanym. 

6.2 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

usunięte i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa 

się nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

6.3 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury z tworzywa, zawory termostatyczne i powrotne grzejnikowe, 

grzejniki należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego, atestami. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W 

przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym 

określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4 Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy budynku Wydziału 

Pedagogicznego i Artystycznego w Kielcach lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 

7. SPRZĘT 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny z 

ofertą wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

 



8. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć 

dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach 

według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. 

Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych 

kontraktem. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru 

Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą 

przetargową. 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia 

jakości w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe 

gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania w terminie 7 dni od dnia podpisania 

umowy. Program będzie ujmował: 

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz 

certyfikaty. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są: 

- Rury z tworzywa – metr (m), 

- Grzejniki i zawory - komplet (kpl.), 

- Izolacja – metr (m) 



12. DOKUMENTY BUDOWY 

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca 

prowadzić będzie Dziennik Budowy . 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane 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 dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnymi numerami 

załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót i harmonogramu prac, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje   Inspektora   Nadzoru   wpisane   do   Dziennika   Budowy   Wykonawca   podpisuje   z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, 

jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy. W  

dokumentach  budowy  powinny  się  również  znaleźć;  pozwolenie  na  budowę,  protokoły 

przekazania   terenu   budowy,   protokoły   odbioru   robót,   protokoły   z   narad   i   ustaleń   oraz 

korespondencja wnikająca z realizacji budowy. 

Wszystkie  dokumenty  przechowywane  będą  na  terenie  budowy.   Zaginięcie  jakiegokolwiek 

dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora. 

13.   ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (bezusterkowemu), 

- odbiorowi gwarancyjnemu, 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego. 

 



13.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i 

powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

13.2 Odbiór częściowy 

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

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

13.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora 

Nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy. 

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu . Do odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest przygotować: 

- dokumentację projektową i podwykonawczą, 

- specyfikację techniczna, 

- ofertę przetargową, 

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i 

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 

- Dziennik Budowy, 

- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

(jeżeli tego wymagają). 

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 



dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich 

wykonania wyznaczy komisja. 

13.4   Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

13.5 Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość 

określona zostanie w kontrakcie. 

14.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w umowie.  

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (protokół 

konieczności), wycenione zostaną przez Wykonawcę w kosztorysie, który zostanie sporządzony w 

oparciu  

o następujące założenia:   

1. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 3, a 

ilości wykonanych robót - z książki obmiaru. 

2. w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 7.1., roboty te 

rozliczone będą na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, w oparciu o następujące 

założenia:  

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu 

opracowanego przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pod 

lit. a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach,  

a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach,  zastosowane zostaną 

Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

2. Zapłata za roboty dodatkowe nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po 

ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 4.  

Na okoliczność wykonania robót dodatkowych powinien być podpisany aneks do umowy. 
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Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

[II] Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

[12] Dz.U.00.26 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

[13]   Dz.U.00.40.470   Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   z   dnia   27   kwietnia   2000r.   w   sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych [14] Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 

grudnia 2000r. o dozorze technicznym 

[15] Dz.U.02.108.953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia 

[16] Dz.U.02.120.1021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
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[17] Dz.U.02.191.1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy 

 

[18]   Dz.U.03.47.401   Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003r.   w   sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

[19] Dz.U.03.107.1004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 

2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, na których może 

wystąpić atmosfera wybuchowa 

[20] Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

[21] Dz.U.04.7.59 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. 



w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników 

gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu 

[22] Dz.U.04.16.156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 

2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i 

natryskiwaniu cieplnym 

[23] Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym 
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instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

[25] PN-EN 1254-1:2002(U)Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych 

z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 

[26]  PN-EN  1254-2:2002(U)  Miedź  i  stopy miedzi.  Łączniki  instalacyjne.  Część  2:  Łączniki  do  rur 

miedzianych z końcówkami do zaciskania 

[27] PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw 

sztucznych z końcówkami do zaciskania 

[28] PN-EN 1254-4:2002(11) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami 

innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 

[29]  PN-EN  1254-5:2002(U)  Miedź  i  stopy miedzi.  Łączniki  instalacyjne.  Część  5:  Łączniki  do  rur 

miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 

[30] PN-ISO7-7:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia 

[31] PN-ISO228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 

[32] PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

[33] PN-B-024111987 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwo, stałe. Wymagania 

[34] PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania 

[35] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

[36] PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania 

[37] PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych Wymagania 

[38] PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 

[39] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

[40] PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

[41] PN-B-02431-1.1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 
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[42] PN-B-03406.1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
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[44] PN-83/B-03430/Az3.2000 zmiana Az3 
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[52] PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
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polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek 

Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

[56]  ZAT/97-01-010  Zalecenia  do  udzielania  aprobat  technicznych.  Kształtki  i  elementy  łączące  w 

rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

[57]   ZAT/99-02-013   Zalecenia   do   udzielania   aprobat   technicznych.   Rury   i   kształtki   z   tworzyw 

termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące 
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