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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Wstęp
Przedmiot specyfikacji technicznej:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Urzędu Pocztowego w Kluczborgu.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie przebić przez przegrody z założeniem tulei ochronnych
- montaż rurociągów
- montaż armatury
- montaż urządzeń grzejnych
-badania instalacji
-wykonanie izolacji termicznej
-regulacja działania instalacji

Nazwy i kody CPV
-

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami i
ogólną specyfikacją techniczną.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca udzieli gwarancji na pełny zakres wykonanych robót, min. 3 lata od daty
odbioru końcowego.
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Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże
Wykonawcy teren budowy zgodnie z harmonogramem robót wykonanym przez
Wykonawcę, dołączonym do dokumentów kontraktowych. Wszystkie wymagane
uzgodnienia prawne i administracyjne, lokalizację reperów, dziennik budowy,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zostaną przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy podczas przekazania placu budowy

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- Zamawiającego ( wykaz pozycji, które stanowią przetargową Dokumentację projektową
oraz projektową dokumentację wykonawczą ( techniczną ) i zostaną przekazane
Wykonawcy),
- Wykonawcy ( wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej (np. dokumentacja projektowa powykonawcza z
naniesionymi zmianami- jeżeli takie będą).

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

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

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru, tablice informacyjne wykonane zgodnie z DZ.U.02. 108.953.
. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę kontraktową.
.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych, a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

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

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacją, a ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadamiać Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela tych instalacji 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.

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

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

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są jakikolwiek
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne normy zapewniające
równy lub Wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru. do zatwierdzenia.

1.2. Materiały

Materiały instalacyjne
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli
jest:
- oznakowany CE, co oznacza , że dokonano jego zgodności z normą zharmonizowaną
(PN-PE) albo europejską aprobatą techniczną ( EAT), bądź krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na terytorium RP,
dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną ( krajową).
Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych,
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
robót odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.
Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców/
producentów wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji obsługi, a także
kart gwarancyjnych.
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Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji
inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy przez wykonawcę.
Wymagania w stosunku do podstawowych wyrobów instalacyjnych i urządzeń z
których ma być wykonana instalacja cieplna.
Przewody
-

instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania:

instalację należy wykonać z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych łączonych w
systemie zaciskowym RACCORDERIE METALLICHE SteelPRESS

Grzejniki
W projekcie zastosowano grzejniki stalowe płytowe typu CosmoNova KV firmy
Vogel&Noot z wbudowanymi zaworami Danfoss (KV) o wysokości 500 mm,600mm.
Grzejniki należy montować do ścian za pomocą standardowych wieszaków lub posadowić na
nóżkach.
Doboru wielkości grzejników przyjętych w projekcie dokonano dla parametrów czynnika
grzejnego 70/55ºC. W wypadku zastosowania stalowych grzejników płytowych innego typu
niż przyjęty w projekcie, ponownego doboru wielkości grzejników powinien dokonać autor
projektu na koszt wykonawcy.

Termostatyczne zawory grzejnikowe

Zawór grzejnikowy
Rodzaj zaworu: prosty Dn 15 mm, materiał: brąz lub mosiądz, regulacja z płynną nastawą
wstępną.
Głowica termostatyczna
Wbudowany czujnik cieczowy dla grzejników bez obudowy, a dla grzejników z obudową
należy zastosować głowice z wyniesionym czujnikiem, regulacja temperatury w
pomieszczeniach od + 6 do + 28°C.

Regulacja

Automatyczna regulacja parametrów czynnika grzewczego poprzez głowice termostatyczne
przy grzejnikach.
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1.3. Sprzęt

Do zrealizowania zadania Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, lub musi mieć
możliwość dostępu do niezbędnego sprzętu:
- elektronarzędzia
- środek transportowy
- samochód skrzyniowy do 5 t
- zgrzewarka komputerowa
- narzędzia instalacyjne systemowe
-

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie
technicznym oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
ich użytkowania.

1.4. Transport

Transport materiałów i sprzętu na budowę jest kosztem Wykonawcy. Zaleca się, aby transport
materiałów na budowę odbywał się pojazdami o ładowności do 5 t.

2. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem
budowlanym oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę zostaną
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania
prowadzonych robót.

2.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zdemontować istniejące instalacje oraz
istniejące urządzenia. Materiały z demontażu należy odwieźć na złom, następnie należy
wyznaczyć miejsca wykonania przebić i bruzd w ścianach (zaznaczone w projekcie
budowlanym) i wykonać przebicia i bruzdy, bruzdy zazbroić siatką Rabitza, gruz usunąć poza
budynek.
Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu prób szczelności należy zabetonować otwory i
bruzdy.
Gruz należy odwieźć na miejsce składowania wyznaczone przez Inwestora.

2.2 Roboty montażowe
Instalacja c.o.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna , pompowa dwururowa. Czynnikiem grzejnym jest
woda o parametrach 70/55°C z regulacją jakościową .
Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem 0,4% w kierunku kotłowni, na ścianach pod
stropem i nad posadzką
. Wydłużenia cieplne kompensowane za pomocą samokompensacji.
Piony i gałązki grzejnikowe układać na ścianach, mocować do ścian za pomocą uchwytów
umieszczonych w odległościach zgodnych z wymogami producenta rur. Piony należy łączyć
do rorociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długosci ramienia co najmniej 0,5m,
wykonanych tak aby była możliwość kompensacji wydłużeń przewodów.
. Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Wszystkie
rurociągi prowadzone w piwnicy należy zaizolować .
Przewody poziome rozdzielcze należy prowadzić poniżej przewodów elektrycznych w
odległości nie mniejszej niż 10 cm i powyżej instalacji wody zimnej minimum 10 cm.
Odległość zewnętrznych powierzchni rury lub jej izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innej
przegrody wzdłuż której ona biegnie powinna wynosić co najmniej:
- dla przewodów o średnicy do 25 mm
- 3 cm
- dla przewodów o srednicy od 32 do 50 mm – 5 cm
Poziome przewody rozprowadzające czynnik grzejny w pomieszczeniach użytkowych
prowadzone nad posadzką lub pod stropem oraz gałązki grzejnikowe mogą być układane bez
spadków (grzejniki z odpowietrznikami).
Tuleje ochronne
Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja
powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodowej:
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ścianę)
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej strony, a
przy przejściu przez strop o ok. 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach gałązek, których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną.
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Montaż grzejników
Grzejniki płytowe należy montować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.
Minimalne odstępy grzejników od elementów budowlanych wynoszą:
- od ściany za grzejnikiem
- 5 cm
- od podłogi
- 7 cm
- od spodu parapetu
- 7 cm
- od strony grzejnika z którego boku nie jest zamontowana armatura - 15 cm
-„jest zamontowana armatura
- 25 cm
Grzejniki należy łączyć z armaturą w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez
uszkodzenia gałązek i ścian.

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej
Nastawy armatury regulacyjnej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i
próbie szczelności instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe
nie mogą być wyposażone w głowice. Nastawy jw. należy wykonać zgodnie z wynikami
obliczeń hydraulicznych w projekcie instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury ocynkowane nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

Izolacja
Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu próby szczelności całość instalacji należy zaizolować
otuliną z pianki polietylenowej Termaflex, grubość izolacji zgodnie z opisem technicznym
projektu budowlanego.

3. Kontrola jakości
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów, sprzętu. Kontrola jakości robót
powinna obejmować następujące badania:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową użytych materiałów, sposobu
prowadzenia przewodów i kompensacji, szczelność rurociągów.

4. Badania odbiorcze

-

instalacja c.o.

Badanie szczelności na zimno należy przeprowadzić wodą pod ciśnieniem próbnym 9 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut:
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia,
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach
Badanie szczelności i działanie na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu kotłowni,
w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciągu
co najmniej 72 godzin. Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jeżeli cała instalacja
nie wykaże przecieków ani roszenia.
Urządzenia ciśnieniowe należy zgłosić do odbioru przez UDT.

5 Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki
pozytywne.

5,1 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności
technologiczne związane z budową instalacji c.o., wewnętrznej sieci cieplnej, węzłów
cieplnych. a mianowicie:
- ułożenie przewodów
- roboty montażowe wykonania rurociągów
- próba szczelności
- izolacja rur
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

5,2 Odbiór końcowy
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości,
ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót w odniesieniu do odbioru końcowego
stwierdza wykonawca przez pisemne powiadomienie zamawiającego. Odbiór końcowy robót
nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja złożona z
przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.
W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i
ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

5.3 Odbiór ostateczny pogwarancyjny

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie robót po upływie okresu gwarancyjnego,
określonego w umowie, wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego zamawiający będzie wykonywał okresowo
przeglądy gwarancyjne obiektu.

5,4 Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest „ protokół odbioru końcowego i
przekazania do użytku sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacje powykonawczą
- protokoły odbiorów częściowych
- aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń

6 Przepisy związane
-

Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.
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-

-

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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