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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych dot. Wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji dla sali widowiskowej w budynku Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji
w Białym Borze przy ul. Tamka 3

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu
instalacji wentylacji i klimatyzacji dla sali widowiskowej w budynku i obejmują :
- montaż przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu wraz
z elementami dachowymi;
- montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
- montaż armatury, wyposażenia, elementów do dystrybucji powietrza dla zakresu
instalacji;
- napełnienie, próby szczelności i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji;
- uruchomienie serwisowe instalacji;
- montaż i podłączenie urządzeń do instalacji elektrycznej wraz z szafką zabezpieczającą;
- montaż automatyki kontrolno-pomiarowejyrkulacji

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
europejskimi oraz Dokumentacją Projektową. Ilekroć w ST pojawią się poniższe określenia,
należy je rozumieć następująco :
- Budowa – patrz Roboty Budowlane,
- Obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury,
- Dokumentacja budowy - należy przez to zgłoszenie robót b-udowlanych wraz
z załączonym projektem budowlanym, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu;
- Dokumentacja Projektowa – opracowanie wykonane przez Projektanta,
- Dokumentacja powykonawcza – opracowanie zawierające skserowaną
dokumentację projektową z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót,
- Inżynier – przedstawiciel Zamawiającego w trakcie Robót
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – przedstawiciel Inżyniera w sprawach
technicznych,
- Kontrakt – umowa pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym wraz ze wszystkimi
załącznikami,
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,
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- Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)
w kolejności technologicznej ich wykonania,
- Księga (Rejestr) obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania obmiaru dokonywanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
- Projekt budowlany – projekt techniczny, schematyczny i opisowy, służący
głownie celom formalno-prawnym, zawierający wszelkie uzgodnienia,
postanowienia i zgłoszenie wykonania robót,
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robót.
- Specyfikacja Techniczna (ST) – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych jest to opracowanie zawierające w szczególności zbiory
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
- Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
- Plac budowy – działka lub działki co do których Inwestor posiada tytuł prawny
pozwalający na wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizację
inwestycji,
- urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki;
- Ustawa – aktualna ustawa „Prawo Budowlane”,
- Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Kontrakcie jako
wykonawca prac budowlanych
- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna działająca na rzecz i na zlecenie
Wykonawcy,
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz
ochroną budowli lub jej elementu.
- Zamawiający – Inwestor lub jednostka powołana przez niego do realizacji
inwestycji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Kontraktem, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, Harmonogramem, a
także poleceniami Inżyniera i Projektanta sprawującego nadzór autorski. W kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową Dokumentów Kontraktowych,
Wykonawca stosował się będzie do Polskich, a w przypadku ich braku Europejskich Norm,
odpowiednich przepisów i instrukcji.
Wszelkie prace naprawcze, rozbiórkowe lub dodatkowe wynikające z niewłaściwej jakości
lub niezgodności z ST i/lub Dokumentacją Projektową w całości obciążają Wykonawcę.
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1.5.1 Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie, protokolarnie przekaże Wykonawcy
Plac Budowy wraz z Dokumentacją Projektową oraz kompletem ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów.
Ponadto od chwili przejęcia Placu Budowy do chwili wystawienia przez Inżyniera
świadectwa przejęcia końcowego Robót, Wykonawca odpowiada za wszelkie czynności
i zaniedbania na Placu Budowy. Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca
odtworzy i naprawi na własny koszt.
1.5.2 Dokumentacja
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy powinna zawierać :
a) Projekt Budowlany
b) Przedmiar Robót,
c) Specyfikacje Techniczne-ST
W przypadku braku któregokolwiek z powyższych składników lub jego części Wykonawca
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego i otrzymać brakującą część.
Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powinien się z nią zapoznać, a wszelkie
wątpliwości lub uwagi wyjaśnić. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne
oświadczenie o zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową i wyjaśnieniu wszelkich
wątpliwości. Przystąpienie do Robót mimo nie przekazania Inżynierowi takiego
oświadczenia, traktowane będzie na równi z jego złożeniem.
Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa może się jednak w trakcie Robót okazać
niewystarczająca. W takim przypadku Wykonawca we własnym zakresie opracuje
dokumentację uzupełniającą i uzgodni ją z Projektantem, a następnie przedłoży Inżynierowi
do zatwierdzenia.
Po zakończeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla
wszystkich elementów Robót, włączając w to urządzenia oraz systemy .
Po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą.
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa i ST stanowią część Kontraktu, a wymagania zawarte choćby
w części z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w samym
Kontrakcie.
W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy przekazaną Dokumentacją Projektową i ST,
Wykonawca uzyska pisemne wyjaśnienie od Projektanta lub polecenie od Inspektora
Nadzoru co do rozwiązania problemu. 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 pomiędzy projektem a przedmiarem, ważniejsze są zapisy
projektowe.
Wszystkie wykonane roboty 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 materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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.
1.5.5. 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.
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 Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel był odpowiednio przeszkolony, stosował się do przepisów BHP i nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Kilkukrotne zwrócenie uwagi przez Inżyniera na
łamanie powyższych przepisów może być podstawą do nałożenia na Wykonawcę kary
finansowej.
Wykonawca zadba, aby po każdej zakończonej czynności pracownicy posprzątali po sobie
miejsce pracy, zabezpieczając sprzęt i wyrzucając wszystkie odpady.
Wykonawca jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, jeżeli jest to
wymagane, przed rozpoczęciem Robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.
Na czas prowadzenia Robót Wykonawca zapewni apteczkę pierwszej pomocy oraz 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 bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie Kontraktowej.
1.5.7 Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę Robót oraz za wszelkie
materiały i urządzenia używane do Robót od daty przejęcia placu budowy do chwili
wystawienia przez Komisję Protokołu Końcowego Robót. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie
przez cały czas, do chwili odbioru końcowego.
Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba należyte utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe, nie później niż w ciągu 24 godzin
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich. Wykonawca będzie w pełni
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odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub technologii oraz korzystania z cudzej własności intelektualnej
(w tym na wszystkich znanych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).
W związku z tym Wykonawca w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich
działaniach, przedstawiając kopie licencji, zezwoleń i inne stosowne dokumenty

2. MATERIAŁY
2.1. Uwagi ogólne
Wszystkie materiały muszą być nowe, pełnowartościowe i zgodne z Dokumentacją
Projektową. Wykonawca powinien dołączyć do każdego materiału pisemne oświadczenie, iż
jest on zgodny z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku zastosowania materiału bez
takiego oświadczenia, uznaje się, iż Wykonawca je złożył. W przypadku późniejszego
stwierdzenia, iż materiał ten nie był zgodny z Dokumentacją projektową lub ST, to koszty
związane z wymianą materiału i opóźnieniem budowy obciążają Wykonawcę.
Materiały dla których normy PN-EN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości
lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały
powinny być wyposażone w takie dokumenty na żądanie Inspektora Nadzoru.
2.2. Źródła uzyskania materiałów
Wszystkie materiały musza być dostarczane tylko z legalnego źródła. Co najmniej na trzy
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Cechy materiałów
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
2.3. Materiały wariantowe
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze
na co najmniej 2 tygodnie przed jego planowanym użyciem, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań.
2.4. Materiały zamienne
Jeśli Wykonawca nie mógłby z jakiś przyczyn obiektywnych zastosować materiału
zgodnego z Dokumentacją Projektową musi, na co najmniej 1 miesiąc przed jego użyciem,
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań,
wystąpić do Projektanta o odstępstwo, dołączając jednocześnie wszystkie niezbędne
dokumenty świadczące o posiadaniu przez materiał zamienny parametrów nie gorszych, niż
przywołane w Dokumentacji Projektowej. Dopiero po pisemnej zgodzie Projektanta,
Wykonawca może zwrócić się do Inżyniera o zaakceptowanie zamiennego materiału,
dołączając jednocześnie pisemną opinię Projektanta oraz wszystkie niezbędne dokumenty
świadczące o spełnieniu zakładanych dla niego wymagań. W przypadku braku takich
dokumentów lub braku pozytywnej opinii Projektanta, Inżynier nie akceptuje wyboru.
Wykonawcy, a koszty związane ponownym wyborem oraz ewentualnym opóźnieniem
obciążają Wykonawcę. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany
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bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca może użyć tylko sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do uzyskania akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne, a w
przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy, na własny koszt.
Stosowany sprzęt winien być sprawny technicznie i gwarantujący bezpieczne warunki pracy.
Do wykonania robót może być stosowany następujący sprzęt:
- spawarki elektryczne lub gazowe,
- pilarki, wiertarki, wkrętarki elektryczne,
- zgrzewarki i zaciskarki ,
- samochody dostawcze
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót u właściwości przewożonych materiałów.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi ale odpowiednimi do asortymentu
materiałów środkami transportu. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku
i bezpieczeństwo transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu
z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego , jak i poza
nim. Wewnątrz obiektu urządzenia będą transportowane z wykorzystaniem zwykłych przejść
komunikacyjnych. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu
i zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenia Inspektora nadzoru
lub Kierownika budowy zostaną usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy
na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem,
przepisami polskiego Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz
poleceniami Inżyniera i Projektanta, a także za jakość wykonywanych Robót i zastosowanych
materiałów, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Projektem Organizacji Robót oraz
wymaganiami ST i Programem Zapewnienia Jakości.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót,
jeśli wymagać tego będzie Inżynier. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
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Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. ODBIORY ROBÓT
6.1. Ogólne zasady dotyczące odbiorów robót
Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości.
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku wykonania robót według Dokumentacji
Projektowej i poleceń Inżyniera, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisów oraz
po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów.
Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót :
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny,
- odbiór pogwarancyjny
6.1.1. Zasady kontroli Robót
Celem kontroli Robót będzie doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem Systemu Kontroli Jakości, Inżynier może żądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.1.2. 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 realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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6.1.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier.
6.1.4. Odbiór ostateczny robót
6.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 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
Wykonawcę po bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Koszt związane z ponownym zwołaniem komisji poniesie w całości Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
6.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego 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.Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. Ustalenia technologiczne,
4.Rejestry obmiarów (oryginały),
5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
7.Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. Uwagi i zalecenia Inżyniera,
11. Sprawozdanie techniczne.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
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przekazanej przez Zamawiającego wraz z ich uzgodnieniem z Projektantem
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
12. Inne dokumenty wymagane przez Inżyniera.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6.1.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.1.4 „Odbiór ostateczny robót”.
6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna
być prowadzona według PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 oraz „Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Prawo Budowlane
 kontrola
zgodności stosowanych materiałów z materiałów z specyfikacją
i dokumentacją techniczną,
 kontrola kompletności wymaganych atestów, certyfikatów i oświadczeń,
 kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacjach
technologicznych kotłowni oraz kompletności wyrobów i działania instalacji zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa robót
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości
wbudowanych materiałów i urządzeń.
Jednostką obmiaru robót jest:
 kpl. urządzeń
 szt. armatury
 1m rurociągu
 1m położonej izolacji rurociągu
 kpl. prób montażowych i hydraulicznych
7.1.

Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie
z Dokumentacją projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót lub
ST.
Obmiaru Robót dokonuje Inżynier w obecności upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do
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płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2.

Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla
danego rodzaju robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej.

7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w trakcie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa homologacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą
przez Wykonawcę utrzymane przez cały czas trwania Robót w dobrym stanie. W
przypadku stwierdzenia umyślnego uszkodzenia urządzenia lub sprzętu pomiarowego
wszystkie badania wykonane przy pomocy tego sprzętu zostaną anulowane, a obmiar
zostanie powtórzony na koszt Wykonawcy przy pomocy sprawnego sprzętu lub
urządzenia. W przypadku braku możliwości dokonania ponownego obmiaru Inżynier sam
określi możliwy wynik, przy czym wynik ten nie będzie większy od wykonanego przy
pomocy umyślnie uszkodzonego urządzenia lub sprzętu.

7.4.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub Ostatecznym Przejęciem Robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany
Podwykonawcy Robót.
Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne zasady płatności
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których
rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy,
koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu
zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 K.C.)
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować w szczególności:
 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 (sprowadzenie sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, montaż i eksploatacja zastępczego źródła ciepła na
okres prowadzenia prac budowy dla potrzeb instalacji itp.), koszty dotyczące
oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, projekty
uzupełniające, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 koszty zawarcia ubezpieczeń robót,
 koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna.
8.2.

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie
gwarancyjnym.
Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym
obejmują wszystkie koszty z wyjątkiem kosztów energii i kosztów stałej obsługi. Koszty
te zawarte są w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót.

8.3.

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Kontraktu ponosi
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania.

8.4.

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt. Płatne po przedstawieniu
pokwitowania.

8.5. Jednostka obmiarowa
Cena robót jednostki obmiarowej na podstawie pomiarów na budowie obejmuje:
 prace przygotowawcze
 transport urządzeń i materiałów przewidzianych do wykonania robót
 montaż urządzeń
 montaż armatury
 montaż rurociągów
 montaż izolacji rurociągów,
 wykonanie niezbędnych pomiarów i prób
 uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów.
 wykonanie dokumentacji powykonawczej
 przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowymi dokumentami odniesienia są:
- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych ,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogólnych zasad dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47,
poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogólnych zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )
- 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 (Dz. U. 2004. Nr 202 poz.
2072).

9.1. Wykaz aktów normatywnych, zarządzeń i wydawnictw przytoczonych
w specyfikacji i obowiązujących wykonawcę
-

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

-

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych'' (wyd. I, maj 2003 r.)

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ogrzewczych, Wentylacyjnych,
Wodociągowych i Kanalizacyjnych” Cobrti Instal
- "Prawo Budowlane"
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