
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Grupa robót  (Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

Klasa robót   (Kod CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

Kategoria robót  (Kod CPV 45331000-6) Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji gazowej z kotłem c.o. w 

Szkole Podstawowej  nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu. 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji powyższych robót.  

1.3.  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

kotłowni. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 

robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: - kotłownia gazowa - instalacja gazowa  

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w specyfikacji.  

urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne.  

dokumentacji budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu , książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

- także dziennik montażu,;  

dokumentacji powykonawczej - dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 aprobacie technicznej - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości  

wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, w celu 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.  

wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów;  

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych 

oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających 

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu, 



których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny 

wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 

 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – kotłownia.  

Kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o 

wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub 

wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji 

parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające 

proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.  

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 

przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane 

zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.  

Urządzenia zabezpieczające  - urządzenia, które  zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego 

przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.  

Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny 

osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone 

wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do 

pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z 

wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów 

spalinowych w budynku. 

Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do 

instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się 

instalacja gazowa.  

Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji 

gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia 

gazowego.  

Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja 

gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 

normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową 

czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności.  

Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, 

w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio 

wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie 

szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń.  

Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej 

z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do 

odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych.  

Przyłącze- należy przez to rozumieć odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka 

głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie , służący do przyłączania instalacji gazowej 

znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy. 

Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu 

dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej.  

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 

czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej.  



Stacja uzdatniania wody- urządzenie służące do zmiękczania wody wodociągowej używanej dla 

celów technologicznych  (zmniejszające wytrącanie się kamienia kotłowego) w instalacji c.o. 

Pompa obiegowa – urządzenie wprawiające w ruch  (przepływ) czynnik grzejny w instalacji c.o. 

Magazyn paliwa – wydzielone pomieszczeni , w którym zainstalowane są zbiorniki paliwa 

Zbiorniki paliwa – zespół urządzeń  do przechowywania paliwa (oleju opałowego) z osprzętem 

nalewowo-odpowietrzającym 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, Prawem Budowlanym, Dz.U. 75 poz. 690  i poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety ST.  Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, stanowiące 

dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową i ST.  

Odstępstwa od projektu mogą być jedynie związane z dostosowaniem prowadzonych prac  do 

elementów konstrukcyjno- budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez 

inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub ST, ale osiągnięto możliwą do 

zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ 

lub ST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 

zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., 

których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na 

podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia 

terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia 

instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 



zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.  

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

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 powinien zapewnić wszelkie 

urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 

powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kontraktowej. 

Roboty budowlane związane z prowadzeniem prac należy wykonać zgodnie z „ Warunkami 

technicznymi”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi zakresu zadania.  

Wykonawca ma obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz 

ochrony środowiska. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne 

ważne w chwili ich nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta w 

dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 

wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 

poszczególny ST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 

składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny 

sposób przechowywania i składowania niż podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego 

składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

 Kocioł gazowy –  gazowy wiszący kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny, Q = 80 kW, 

sprawność do 98%, modulacja mocy w zakresie 20-80 kW, wbudowany elektroniczny 

termostat zabezpieczenia e-STB oraz czujnik przepływu czynnika grzewczego przez kocioł. 

Kocioł wyposażony fabrycznie w wymiennik ciepła Inox-Radial i palnik cylindryczny MatriX ze 

stali szlachetnej. Prosta obsługa za pomocą podświetlanego kolorowego wyświetlacza 

dotykowego LCD z menu kontekstowym. Możliwość nadzoru przez WWW / smartfon Wi-Fi 

Vitoconnect 100 OPTO1 lub moduł do łącza stałego Vitocom 100 LAN1. 

 Pompa obiegowa – wyposażona w elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej typu 

Alpha 2 

 Naczynie wzbiorcze- typ N 80 o pojemności  całkowitej 80 dm3  i ciśnieniu pracy 3 bar. 



 Filtrodmulnik- Zabezpieczony antykorozyjnie, Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej 

Neodymowy stos magnetyczny  

 Armatura –armatura dostosowana do wymaganych parametrów pracy 

 Przewody stalowe- rury stalowe przewodowe typu B bez szwu wg PN-83/H74219 łączonych 

przez spawanie. Połączenia z armaturą wykonać jako spawane, kołnierzowe lub gwintowane  

w zależności ci  od typu armatury. Przewody wody zimnej w obrębie kotłowni wykonać z rur 

stalowych instalacyjnych typu S , ocynkowanych  o połączeniach gwintowanych. 

Powierzchnie wewnętrzne rurociągów przed zamontowaniem powinny być oczyszczone. 

Rurociągi należy wypłukać woda wodą, do uzyskania stopnia zanieczyszczenia nie 

przekraczającego danych  określonych w PN-85/C-04601 

 Izolacje  termoizolacyjne z pianki poliuretanowej w płaszczu PVC dla przewodów c.o. i 

z.w. prowadzonych po przegrodach budowlanych . Do izolacji użyć materiałów  o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK przy 10°C , mających certyfikat  lub 

deklarację zgodności z Polską Normą  lub aprobata techniczną. Materiały  do wykonania 

izolacji cieplnej powinny spełniać  wymagania ochrony p.poż.  tzn. być klasyfikowane jako co 

najmniej  nie rozprzestrzeniające ognia (g PN-B-02873:1996)/ 

 kształtki i prostki systemu kominowego dwuściennego izolowanego  - ze stali 

szlachetnej dla kotłów kondensacyjnych,  aprobata IGNIG 

 zawór Mag – pełnoprzelotowy, szybkozamykający zawór klapowy przystosowany do 

współpracy z detektorami gazu (systemami detekcji). Otwierany tylko ręcznie, zamykany za 

pomocą impulsu elektrycznego (lub ręcznie- specjalnym przyciskiem). Zarówno w położeniu 

otwarcia jak i zamknięcia nie wymaga zasilania. Zawór w pozycji roboczej jest otwarty i 

pozwala na swobodny przepływ gazu. Zamknięcie zaworu - tzn. natychmiastowe odcięcie 

dopływu gazu do urządzenia lub instalacji gazowej - następuje pod wpływem impulsu 

elektrycznego pochodzącego z systemu wykrywającego obecność gazu w dozorowanych 

pomieszczeniach. Impuls generowany jest w chwili, gdy stężenie gazu przekroczy ściśle 

określony próg 

 System detekcji-  detektor gazu, sygnalizator akustyczno-optyczny na zewnątrz budynku, 

sygnalizator optyczny przed wejściem do kotłowni oraz zawór MAG  sterowane poprzez 

moduł sterujący MD-2.Z. 

 Pozostałe wyposażenie : filtry, zawory itp.  – zgodnie z dokumentacją techniczną i 

dostosowane do parametrów pracy – maksymalnej temperatury i ciśnienia wody lub gazu 

 

Wszystkie zastosowane materiały  powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa B, certyfikat na 

znak zgodności z PN lub aprobatę techniczną  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

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

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 



dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Materiały mogą być przewożone  dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniem, przemieszczaniem  i w opakowaniach  zgodnych z wymaganiami 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT  - Wymagania szczegółowe 

- Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych  

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym 

- Sposób, kolejność oraz czas prowadzenia robót uzgodnić z Inwestorem 

 

5.1. Wytyczne instalacyjne  

- Demontaż istniejącego pieca olejowego 

- Demontaż istniejącego czopucha 

- Demontaż istniejącej stacji uzdatniania wody 

- Demontaż istniejącego naczynia ciśnieniowego c.o. 

- Demontaż pompy obiegowej 

- Demontaż instalacji c.o. od kotła do zaworów przed rozdzielaczem 

- Demontaż zbiorników oleju oraz instalacji olejowej 

- Demontaż wentylatora dachowego w magazynie oleju 

- Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub szlifierką kątową na odcinku o długości 

pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

- Urządzenia zdemontować pod nadzorem Zamawiającego  

- Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu  

- Nowe połączenie rurowe od kotła do zaworów odcinających przed rozdzielaczem 

- Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie 

szczeliwem nie powodującym korozji 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń 

- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej 

większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od grubości ściany 



- Montaż izolacji  

- Montaż nowej pompy obiegowej oraz filtraodmulnika  

- Wymiana zaworów odcinających przy kotle  

- Wymiana zaworów odpowietrzających w obrębie kotłowni 

- Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej 

- Wykonanie próby szczelności instalacji c.o. 

- Płukanie instalacji c.o. 

- Rozmieszczenie urządzeń w kotłowni powinno umożliwić łatwy i wygodny dostęp w celu 

wykonania czynności kontrolnych i serwisowych 

- Trasy przewodów instalacji gazowej zewnętrznej powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 

dokumentacji technicznej powykonawczej przez uprawnionego geodetę  

- Przygotować instrukcję eksploatacji kotłowni gazowej 

- Przeprowadzić szkolenie personelu 

- Zewnętrzna instalację gazu wykonać z rurociągów z PE100 dwuwarstwowe SDR11 o średnicy 

50 x 4,6 mm. Zalecana rura dwuwarstwowa składa się z zewnętrznej warstwy ochronnej. Obie 

warstwy wykonane są z tego samego materiału klasy PE100, charakteryzującego się 

zwiększoną odpornością na powolny wzrost pęknięć oraz na obciążenia punktowe. Rura 

posiada wymiary (średnicę zewnętrzną oraz grubość ścianki) odpowiadające rurom 

standardowym wykonanym z PE100 SDR11 

- Przewód instalacji gazowej od miejsca włączenia (za gazomierzem), łącznie z odcinkiem o 

długości min. 0,50 m za stacją redukcyjno-pomiarową, powinien być wykonany z rur stalowych 

DN40 łączonych przez spawanie. Za złączką przejściową PE/stal 50/40 układać rury 

tworzywowe PE100 RC SDR11 o średnicy 50 x 4,6 mm. Przewód instalacji gazowej 

zewnętrznej zostanie doprowadzony do zaworu odcinającego zlokalizowanego na ścianie 

budynku szkoły. Odcinek instalacji gazowej zewnętrznej z PE przed zaworem odcinającym 

należy wykonać z rury stalowej DN40 stosując przejście PE/stal 50/40 w odległości – min. 0,50 

m od ściany budynku.  

- Instalację gazową wewnętrzną zaprojektowano z rur stalowych średnich czarnych bez szwu o 

średnicy nominalnej DN40, zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 „Rury stalowe przewodowe dla 

mediów palnych. Rury o klasie wymagań A”, o połączeniach spawanych.  

- Oznakowanie trasy gazociągu -  Wzdłuż układanego gazociągu należy na wysokości 40 cm nad 

rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru żółtego z miedzianym przewód 

identyfikacyjnym o przekroju Dy 1,5 mm2. Przewody lokalizacyjne i taśmy ostrzegawcze winny 

spełniać wymagania norm zakładowych ZN-G-3001:2001 i ZN-G-3002:2001.  

- Zawór odcinający oraz zawór Mag zamontować w wentylowanej szafce gazowej, z materiału co 

najmniej trudno zapalnego. Odległość szafki gazowej od poziomu terenu wynosi min.0,50 m. 

 

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne Instalacje z rur stalowych 

- Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 

wchodzących w skład instalacji.  

- Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 

pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.  

- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami.  

- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z 

procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.  

-  Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 

zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin.  



- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 

należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 

6 godzin.  

- Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.  

- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek 

ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych.  

- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 

odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).  

- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 

oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 

mechanicznie usunąć pył.  

- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 

oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej.  

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 

muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej 

nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami 

podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.  

- Warunki prowadzenia prac malarskich  

- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.  

- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5 OC. 

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40OC.  

- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej.  

- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 

montażu należy poddać renowacji 

 

5.3. Montaż armatury  

- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana.  

- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  

- Armatura,  po  sprawdzeniu  prawidłowości  działania,  powinna  być  instalowana  tak, żeby  

była dostępna do obsługi i konserwacji.  

- Armaturę   na   przewodach   należy   tak   instalować, żeby   kierunek   przepływu   był   zgodny   

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  

- Armatura  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji  

wsporczych przy  użyciu  odpowiednich  wsporników,  uchwytów  lub  innych  trwałych  podparć,  

zgodnie  z projektem technicznym 

 

5.4. Wytyczne budowlane  

- Oznakować drzwi kotłowni 

- Uzupełnić tynki na ścianach i suficie w kotłowni, ściany pomalować na jasny kolor powłokami 

malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci (np.2 x farbą emulsyjną), natomiast sufit 

farbą akrylową  w kolorze białym 

- Rozebrać fundament kotła. Posadzkę uzupełnić płytkami. 

- W pomieszczeniu  magazynu oleju należy rozebrać murek betonowy stanowiący wannę 

szczelną  , uzupełnić braki w okładzinie ceramicznej podłogi. 



- Uzupełnić tynki na ścianach i suficie pomieszczenia magazynu oleju, następnie  ściany 

pomalować na jasny kolor farbą emulsyjna  matową, natomiast sufit farbą akrylową  w kolorze 

białym 
 

5.5. Wytyczne elektryczne  

- Demontaż wentylatora dachowego w pomieszczeniu oleju 

- Zamontować główny wyłącznik prądu przy drzwiach wejściowych do kotłowni,  w miejscu łatwo 

dostępnym, instalacja zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- Wykonać zasilanie systemu detekcji gazu 

- Wykonać uziemienie skrzynki gazowej oraz zaworu elektromagnetycznego 

- Podłączyć zasilanie kotła 

- Podłączyć zasilanie pompy obiegowej 

- Podłączyć zasilanie stacji uzdatniania wody 

- W pomieszczeniu magazynu oleju zamontować dwie lampy  (lampy dostarcza Inwestor) 

- W pomieszczeniu magazynu oleju zamontować dwa potrójne gniazda, jedno gniazdo 

pojedyncze oraz jeden podwójny włącznik światła 

- Wykonać instalację odgromową komina  

- Istniejącą szafę elektryczną dostosować do potrzeb nowego kotła gazowego wg wytycznych 

projektowych firmy Viessmann 

6.   ODBIÓR ROBOT 

6.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorowi częściowemu;  

 odbiorowi ostatecznemu;  

 odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

6.2. 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 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  

 

6.3. 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 Inspektor Nadzoru.  

 



6.4. Odbiór ostateczny robót 

6.4.1. 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 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 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 przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

W szczególności odbiorom podlegają m.in.: 

 • materiały i urządzenia będące składowymi instalacji  

• wytyczony przebieg trasy i lokalizacja armatury 

 • przebieg instalacji (współosiowość, przebieg w poziomie i pionie)  

• skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  

• połączenia rurowe  

• zamontowanie armatury, uzbrojenia, osprzęt  

• próby hydrauliczne  

• zabezpieczenie antykorozyjne  

• oznakowanie przewodów i armatury  

• sprawdzenie dokumentów kwalikacyjnych dopuszczających do stosowania  

• próba szczelności instalacji gazowej  

• odpowietrzenia i napełnienia gazem instalacji   

 

Odbiór końcowy obejmuje:  

• sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 

postanowień dotyczących usunięcia przez Wykonawcę wszelkich nieprawidłowości i usterek.  

• sprawdzenie protokołów z prób ciśnieniowych  

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia.  

• rozruch instalacji sprawdzenia działania instalacji, urządzeń zabezpieczających, redukcyjnych i 

regulacyjnych (sprawdzenie poprawności i skuteczności działania zrealizowanego zadania 

zgodnego z oczekiwanym)  

 

6.4.2.  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:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy;  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające 

lub zamienne, ustalenia technologiczne);  

- dziennik budowy (oryginał);  



- wyniki pomiarów kontrolnych oraz prób szczelności zgodne z ST,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

 

Z odbioru końcowego powinien zostać sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót. Protokół powinien zawierać ustalenia 

poczynione w trakcie odbioru, wymienić ujawnione w trakcie odbioru wady, podać terminy ich 

usunięcia. Ponadto protokół powinien zawierać oświadczenie o przejęciu przez Zamawiającego 

przedmiotu odbioru we władanie lub odmowę dokonania odbioru z uzasadnieniem. 

 

6.5. 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 6.4. „Odbiór ostateczny robót".  

7. PODSTAWAPŁATNOŚCI  

7.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę 

bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; wartość zużytych materiałów wraz z kosztami 

zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; wartość pracy 

sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa 

budowy, koszty urządzeń i eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu; zysk kalkulacyjny. 

Uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w 

warunkach kontraktu.  

Wartość podatku obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który 

jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej 

Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w 



oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie 

skutkować domaganiem się przez Wykonawcę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie.  

 

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. 

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI 

Normy  

- PN-B-02414:1999 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania",  

- PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Badania",  

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia  

- PN-93/C-04607 " Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody", 

 - PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania",  

- PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i 

badania",  

- PN-EN 297:2002/A6:2006/AC:2006/Ap1:2006 "Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - 

Kotły typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu cieplnym 

nieprzekraczającym 70 kW',  

- PN-EN 1443:2005 "Kominy - Wymagania ogólne",  

- PN-EN ISO 4126-1:2005 (U) "Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 

-Część 1: Zawory bezpieczeństwa",  

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody  

- PN79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  

 

Przepisy związane  

- Dz.U.1994.089.0414 "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami. 

- Dz.U.2002.075.0690 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z późniejszymi 

zmianami. 

- Dz.U.2002.166.1360 "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności" z 

późniejszymi zmianami.  

- Dz.U.2003.120.1133 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego".  

- Dz.U.2004.019.0177 "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych" z 

późniejszymi zmianami.  

- Dz.U.2004.092.0881 "Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych",  



- Dz.U.2004.198.2041 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym". 

 - Dz.U.2004.249.2497 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania".  

- Dz.U.2005.098.0825 "Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w 

sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk 

technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 

cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 

poz. 1195)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) 

- Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane przez 

COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988 

– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. Część ogólna – Warunki 

Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988r.  


