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WYKAZ  

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA  

"WYKONANIE INSTALACJI PRZYGOTOWANIA  

CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ W OPARCIU  

O ZASTOSOWANIE SYSTEMU SOLARNEGO  

W OBIEKCIE OŚRODKA WSPOMAGANIA RODZINY  

W KOBYLNICY"  

ST - 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

ST - 01.00 INSTALACJA SOLARNA 

ST - 02.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

ST - 03.00 KONSTRUKCJA 

ST - 04.00 ROBOTY BUDOWLANE 

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione 
ustawowo 

(Dz. U. Nr24poz. 83 z dnia 04.02.1994
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ST - 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

CPV 45000000-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-00.00) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji przygotowania ciepłej wody 
uŜytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynku Ośrodka Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy. 

Zamawiającym powyŜsze roboty jest Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18; 60-509 
Poznań. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST-00.00) stanowi podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (ST-01.00 - ST-04.00) stosowanych jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji solarnej. Zakres 
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych, 
budowlane i konstrukcji wsporczej potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą (ST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST-01.00 - ST-04.00). Przedmiotem 
specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z budową instalacji sanitarnych, dokładniej potraktowane w specyfikacjach technicznych ST-
01.00 - ST-04.00 oraz towarzyszącym im robotom budowlanym. 

1.4.Określenia podstawowe  

1.4.1 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w: 

- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126; 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (załącznik do 
poz. 106) 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a takŜe odbudowa, rozbudowa 
i nadbudowa obiektu budowlanego. 
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Budowla - kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki 
i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜka obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montaŜu takŜe dziennik montaŜu. 

Dokumentacja projektowa - słuŜy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu 
do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
uŜyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŜycia. 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r. z późn.zm.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upowaŜnienie Inwestora do nadzoru nad 
budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
uŜytkowanie. 

Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której naleŜy zorganizowanie 
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót 
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane. 

Kierownik budowy - osoba posiadająca upowaŜnienie wykonawcy do kierowania budową 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia 
budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie 
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
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Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaŜa się:  a) budynek wraz z instalacjami 
i urządzeniami technicznymi; b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami; c) obiekt małej architektury. 
 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenu. 
 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
budowlanych. 
 
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
 
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaŜ, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. 
 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy 
dotyczące realizacji budowy. 
 
Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
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Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach 
technicznych. 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją 
budowlano-wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi 
oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy. 

Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

Zarządzający realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w oddzielnym pełnomocnictwie. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz 
z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy  

Zamawiający w formie protokołu przekaŜe Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, 
teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne oraz jeden komplet dokumentacji 
wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną (ST). Do obowiązków Wykonawcy naleŜy 
zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy od 
dnia przyjęcia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym 
"Protokołem odbioru końcowego". 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.2 Wymagania   w   zakresie   dokumentacji   budowlano -wykonawczej   i specyfikacji 
technicznej (ST)  

Zamawiający przekaŜe dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji 
wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji 
przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowią 
część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w przekazanych dokumentach, a po ich zauwaŜeniu winien natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.                                                             
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1.5.3 Wymagania w zakresie B.H.P.  

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali 
robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca 
zapewni pracownikom właściwe warunki socjalne, odzieŜ roboczą jak równieŜ sprawny 
technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na Ŝądanie inwestora 
Wykonawca okaŜe odpowiednie uprawnienia pracowników umoŜliwiające wykonywanie robót 
specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest 
zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 
sporządzonej przez projektanta. "Plan bioz" naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględniane w cenie umowy. 

1.5.4 Wymagania w zakresie p.po Ŝ. 

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania 
przepisów ochrony p.poŜ. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy 
(wyposaŜenie i utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpoŜarowego) oraz składowania 
materiałów. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na materiały łatwopalne, które składowane będą 
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawczy. 

1.5.5 Wymagania dotycz ące ochrony środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatyw z zakresu ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie wszelkie środki 
ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi. 

1.5.6 Wymagania dotycz ące własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji  na powierzchni z iemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.                                                                                                          
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1.5.7 Wymagania dotycz ące stosowania si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, 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 będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY -   OGÓLNE WYMAGANIA  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca w celu naleŜytego zrealizowania przedmiotu umowy 
zobowiązany jest do zastosowania materiałów o takich właściwościach uŜytkowych aby spełniały 
następujące wymagania: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo poŜarowe, 
bezpieczeństwo uŜytkowania, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 
przegród. 

UŜyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów 
podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych. 
Zastosowanie wyrobów innych niŜ wyroby podane w dokumentacji wykonawczej wymaga 
pisemnej zgody zamawiającego. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. materiały powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
o których mowa w Specyfikacjach technicznych (ST). 

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.3 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy lub złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione to ich koszt 
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zostanie przewartościowany. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywane i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna zastąpić 
równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań wynikających 
z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz 
z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, specyfikacji technicznej (ST), 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu uŜytego podczas robót wymaga zgody Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych (ST) 
niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt znajdujący się 
na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania określonego 
rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń 
i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące uŜytkowania. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT  

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują 
uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych uŜytych do prac materiałów. 
Ilość środków transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw 
i przestojów.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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4.1 Wymagania dotycz ące transportu poziomego  

Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewoŜonych materiałów i urządzeń. 

4.2 Wymagania dotycz ące transportu pionowego  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych 
w specyfikacjach technicznych (ST). Przy braku ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia 
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

4.3 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodnie 
z postanowieniami umowy, dokumentacją wykonawczą, wymaganiami specyfikacji technicznych 
(ST), odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek 
zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót dodatkowych Wykonawca 
moŜe przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu 
przez Zamawiającego protokołu konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na 
prowadzone prace. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych 
i przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów i Techników Budownictwa. Wykonawca opracuje 
projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt 
organizacji budowy. 

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane 
niezwłocznie, nie później niŜ w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu obciąŜają Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony 
przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. 
Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy. 

Dla zapewnienia dobrej jakości robót i uŜytych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do 
stałej i systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu naleŜy przeprowadzić niezbędną ilość 
pomiarów i badań przy uŜyciu właściwego sprzętu i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań 
i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (ST). KaŜda partia 
materiałowa dopuszczona do robót będzie posiadać atest producenta określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
inspektorowi nadzoru. 

JeŜeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe badania, to koszty tych badań obciąŜą 
Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez 
Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano 
wykonawczej i specyfikacjach technicznych (ST). Koszty badań dodatkowo, ponadnormatywnie 
zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem 
zgodności z dokumentacją techniczną, materiały dostarczone na budowę. Materiały uŜyte do 
robót powinny być zgodne ze specyfikacją szczegółową lub pośrednio na podstawie certyfikatów 
zgodności i załączonych atestów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiały, 
które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
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7. ODBIÓR ROBÓT  

W ramach wykonywanych robót wyróŜnia się następujące rodzaje ich odbiorów: 

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy robót, 
c) odbiór ostateczny robót, 
d) odbiór pogwarancyjny robót. 

7.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających powinien być 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie 
robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest 
moŜliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

7.2 Odbiór cz ęściowy  

Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do 
celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, 
jakości oraz zgodności z dokumentacją wykonawczą oraz specyfikacją techniczną (ST) 
wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiającego. Inspektor nadzoru 
w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty 
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moŜe wystąpić ze strony zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez 
inspektora nadzoru podczas odbioru. 

7.3 Odbiór ostateczny  

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 
zgodności z dokumentacją wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład 
której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru 
i kierownika budowy. 

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikację Techniczną, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

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. 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. Komisja 
dokonuje oceny przedłoŜonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, 
protokołów pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności 
sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być 
podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy. 

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny 
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu 
zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony pisemnie 
przez Wykonawcę. JeŜeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynności 
naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający moŜe sam dokonać 
poprawek finansowo obciąŜając Wykonawcę. 

JeŜeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemoŜliwiają uŜytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7.4 Odbiór pogwarancyjny  

Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi 
początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji zamawiający zwołuje 
odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia 
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starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. Z powyŜszych 
czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie 
kosztorys ofertowy złoŜony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez 
Zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmować 
wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji wykonawczej 
i specyfikacji technicznej (ST). Katalogi nakładów rzeczowych, podane przy kaŜdej pozycji 
przedmiarowej, nie słuŜą jako podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu 
zamówienia. 

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowiska pracy), 
- 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), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
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9. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 

W trakcie wykonywania robot budowlanych naleŜy zastosować się do: 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami); 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

4. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  roku  w  sprawie 
szczegółowego   zakresu   i   formy   planu   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz 
szczegółowego    zakresu    rodzaju    robót   budowlanych,    stwarzających    zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177); 
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229); 
8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.); 
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.); 
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650); 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041); 

12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  27  sierpnia  2004  r.  - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). NaleŜy równieŜ stosować się do norm i przepisów powoływanych 
w tekście niniejszej specyfikacji technicznej. 
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ST - 01.00 Instalacja solarna  

CPV 09331100-9 kolektory słoneczne do produkcji  

ciepła  
CPV 45332200-5 roboty instalacyjne hydrauliczne  

1. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody 
uŜytkowej w obiekcie Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę, jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót budowlanych. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
instalacji wspomagającej przygotowanie cieplej wody uŜytkowej w oparciu o wykorzystanie 
kolektorów słonecznych. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Wspólny Słownik Zamówie ń 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI). 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz ST. Do rozpoczęcia montaŜu instalacji 
solarnej wspomagającej przygotowanie cieplej wody uŜytkowej moŜna przystąpić po stwierdzeniu 
przez kierownika budowy, Ŝe: 

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 

b) elementy budowlano-konstrukcyjne,  mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji 
solarnej, odpowiadają załoŜeniom projektowym. 
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1.5.2 Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, jak równieŜ dokumentacji budowlanej, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić INI, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
JeŜeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieŜności 
opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i ST będą uwaŜane 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 rozrzut 
tych cech nie moŜe przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektowa 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. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5 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 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych do budynku, środki ostroŜności 
i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 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 poŜarem, wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie w stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

1.5.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
zlokalizowane w budynku takie jak istniejące rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej 
zakończeniu, zgodnie z wymaganiami właściciela. Wykonawca jest zobowiązany umieścić 
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie współpracował z nimi 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
zamawiającego. 

1.5.9 Bezpiecze ństwo 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 odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez INI). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być  prowadzone w taki sposób, aby wykonane instalacje były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.11 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw. przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich 
działaniach. 

2. INSTALACJA SOLARNA - OBIEG GLIKOLU  

2.1 Ogólne wymagania  

2.1.2 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez INI. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 

2.1.4 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant. Materiały 
uŜyte do budowy instalacji powinny spełniać wymagania podane w dokumentacjach 
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. 

2.2 Urządzenia, przewody i armatura instalacji solarnej  

Zastosowane kolektory słoneczne płaskie powinny odpowiadać parametrom 
eksploatacyjnym udokumentowanym badaniami wykonanymi przez niezaleŜne od producenta, 
polskie lub zagraniczne instytucje badawcze. 

Zastosowane kolektory słoneczne płaskie mają być wykonane zgodnie z: 

- PN-EN-12975-1:2004 
- PN-EN-12975-2:2002 

Parametry techniczne kolektorów słonecznych płaskich zastosowanych w dokumentacji 
projektowej: 

- sprawność optyczna kolektora słonecznego 0,75 
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- współczynnik absorpcji cieplnej 95% ±2 
- współczynnik odbicia 5% ±2 
- absorber złoŜony z miedzianej płyty powleczony selektywną powłoką, 

-    obudowa kolektora słonecznego wykonana z materiału niekorodującego tj. aluminium lub 
stali nierdzewnej. 

NaleŜy zachować minimalną łączną powierzchnię absorpcji oraz minimalną łączną moc 
cieplną zastosowanych kolektorów słonecznych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Systemy do montaŜu kolektorów słonecznych: 

- odporne na korozję bez konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających 

Zastosowany układ automatyki powinien spełniać następujące funkcje: 

- sterowanie pracą pomp obiegowych w zaleŜności od róŜnicy temperatur, 
 

- realizować przełączanie odbiorników energii solarnej w oparciu o wprowadzone 
priorytety, 

- realizować   procedurę   schładzania   kolektorów   po   przekroczeniu   temperatury 
dopuszczalnej, 

- realizować funkcję przeciwmrozową i schładzającą, 
- zabezpieczać   odbiorniki   ciepła   oraz    urządzenia   instalacji    glikolowej    przed 

przekroczeniem ich temperatury maksymalnej, 
- realizować funkcję pracy w trybie urlopowym. 

Zastosowane naczynia przeponowe i zawory bezpieczeństwa: 

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym zastosować membranowe zawory 
bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze odporne na działanie środka antyzamarazającego 
posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie zobowiązującymi przepisami Dozoru 
Technicznego. 

Rurociągi 

Przewody obiegu solarnego (od kolektorów słonecznych na dachu budynku do wymiennika 
płytowego obiegu ładowania bufora) wykonać z rur miedzianych zgodnie z PN-74/H-82120 oraz 
łączników mosięŜnych do lutowanych połączeń kapilarnych lutem twardym w temp. powyŜej 
450°C (wg PN-92/H-87025). W instalacji miedzianej s tosować wyłącznie materiały jednorodne. 
Nie stosować ocynkowanych rur i złączek oraz uszczelek grafitowanych. Powierzchnie 
zewnętrzne i wewnętrzne rur powinny być gładkie i czyste, bez defektów wynikających 
z przeciągania. Powierzchnie nie powinny wykazywać rys, pęknięć, porów oraz widocznych 
śladów po obróbce. Kompletację materiałową instalacji z rur miedzianych wykonać zgodnie 
z wytycznymi COBRTI „INSTAL". 

Armatura odcinająca. 

Jako armaturę odcinająca instalacji solarnej stosować zawory kulowe za stopów miedzi 
(mosięŜne lub z brązu) PN 1,6 MPa, T 130°C.  

Parametry pozostałych urządzeń i materiałów powinny spełniać wymagania urządzeń 
i materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej. 

UWAGA: 

Wszelkie nazwy własne urządzeń produktów i materiałów przywołane w projekcie 
i specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości 
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i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (oparte na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania) 
- uzyskaniu akceptacji projektanta na etapie procedury przetargowej i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2.3 Sprzęt 

2.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INI. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
INI, nie moŜe być zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 

2.4 Transport  

2.4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.5 Składowanie materiałów  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się   wód   opadowych.   Podczas   manipulowania,   ładowania,   transportu,   rozładowywania 
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i składowania naleŜy zachować środki ostroŜności. Nie dopuszcza się uŜywania lin stalowych do 
przenoszenia czy zabezpieczania ładunku - moŜna uŜywać tylko pasy. 

2.6 Wykonanie robót  

2.6.1 Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI. Decyzje INI dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia INI będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca. 

UWAGA: Przed przyst ąpieniem do wykonania prac zwi ązanych z przedmiotem zamówienia 
naleŜy wszystkie wymiary zweryfikowa ć na budowie.  

2.6.2 Monta Ŝ kolektorów  

Całość instalacji solarnej powinna być zmontowana wg uznanych zasad techniki. NaleŜy 
przestrzegać przepisów bhp w tym dopuszczalnych obciąŜeń i wymaganych odległości od 
krawędzi dachu. Kolektory zamontować starannie, aby zapewnić odporność konstrukcji na 
obciąŜenia śniegiem, silne podmuchy wiatru i działanie innych czynników atmosferycznych. 
MontaŜu kolektora dokonać w taki sposób, aby strona tabliczki znamionowej znalazła się przy 
pierwszym i ostatnim kolektorze na zewnątrz. Rury łączące nie mogą być uszkodzone 
i zabrudzone. Wszystkie połączenia wtykowe (pierścienie samouszczelniające) w kolektorach 
mogą być nasmarowane tylko i wyłącznie dołączonym do zestawu przyłączeniowego specjalnym 
smarem. Połączenia nie powinny wchodzić w kontakt ze zwykłymi olejami, smarami lub innymi 
środkami smarnymi. 

2.6.3 Monta Ŝ przewodów instalacji solarnej  

Przewody solarne wykonać z rur miedzianych zgodnie z normą PN-74/H-82120. W instalacji 
miedzianej stosować wyłącznie materiały jednorodne. Przewody łączące kolektory z zasobnikami 
c.w.u. prowadzić zgodnie z częścią graficzną dokumentacji projektowej, z zachowaniem spadków 
zapewniających opróŜnienie instalacji przez specjalną armaturę umieszczoną w węźle 
w najniŜszym miejscu instalacji. Trasa przewodów i układ połączeń przewodów na dachu 
budynku wg rys. „Rzut dachu - instalacja solarna". W celu kompensacji wydłuŜeń termicznych 
rurociągów miedzianych stosować kompensatory mieszkowe. Zachowywać spadki przewodów 
umoŜliwiające właściwe odpowietrzenie instalacji. 

Wykonać połączenia odporne na ciśnienie i temperaturę postojową kolektora (ok. 220 °C ). 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Całość instalacji z rur 
miedzianych wykonać zgodnie z wytycznymi wydanymi przez BranŜowy Ośrodek Informacji 
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej „INSTAL". 
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2.6.4 Monta Ŝ armatury  

Armatura stosowana w instalacji solarnej powinna umoŜliwiać demontaŜ bez konieczności 
wycinania przewodów, stąd kaŜdy zawór dla instalacji miedzianej zaopatrzony jest dwustronnie 
w rozłączne króćce z kielichami do lutowania. Stosować lutowanie lutem twardym wg wytycznych 
stosowania instalacji z rur miedzianych "COBRTI" Instal. 

2.6.5 Izolacje ciepłochronne  

Izolacja termiczna przewodów solarnych na dachu budynku musi być odporna na czynniki 
zewnętrzne takie jak promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia zawarte w powietrzu 
i opadach atmosferycznych oraz na ptasie odchody. Przewody solarne zaizolować materiałem 
odpornym na temperaturę stagnacji układu, czyli ok. 220 °C.  

Dla przewodów ułoŜonych na dachu i  ścianach zewnę t rznych budynku oraz 
w pomieszczeniu węzła solarnego stosować  izolację  termiczną  o grubości  19 mm 
i współczynniku przewodności cieplnej nie wyŜszym niŜ 0,042 W/mK. 

Dodatkowo przewody prowadzone na zewnątrz naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi (np. dziobanie ptaków). W tym celu projektuje się pokrywę z Lenzing Jacketing 
firmy Edal. 

2.7 Kontrola jako ści robót  

2.7.1 Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót), 
-bhp, 
- organizację ruchu na budowie, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 

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

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i magazynowania. 
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2.7.2 Zasady kontroli jako ści  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i robót. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

2.7.3 Certyfikaty i deklaracje  

INI moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których 
w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych  przez niego.  Kopie tych  badań  będą dostarczone  INI  przez Wykonawcę. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ątych wymagań będą odrzucone. 

2.7.4 Dokumenty budowy  

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie INI. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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2.7.5 Sprawdzenie poprawno ści monta Ŝu instalacji solarnej.  

MontaŜ, pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy powinny być wykonywane przez 
autoryzowane firmy instalatorskie. 

Zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń, po zakończeniu montaŜu dokonać sprawdzenia 
następujących elementów instalacji: 

- montaŜ zgodnie ze schematem technologicznym i obowiązującymi normami, 
- zamontowanie kolektorów z lekkim nachyleniem po stronie orurowania, 
- poprawność wykonania przyłączy zasilania i powrotu, 
- poprawność wykonania przyłącza elektrycznego, 
- prawidłowość zamontowania czujników temperatury, 
- montaŜ odpowietrzenia w najwyŜszym punkcie instalacji oraz zamknięcie odpowietrzników 

po uruchomieniu instalacji, 
- czy wszystkie śruby, złączki rurowe i pokrywy są dokręcone, 
- objętość naczynia wzbiorczego odpowiadać powinna wartości podanej w dokumentacji, 
- nastawę ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym wykonać odpowiednio do ciśnienia 

w instalacji solarnej. JeŜeli ciśnienie wstępne naczynia przeponowego jest niŜsze niŜ 
wartość wymagana, naleŜy dopełnić go azotem do wartości wymaganej, 

- sprawdzić izolację cieplną pod kątem właściwego rozmieszczenia i poprawnego wykonania, 

Dokonać  oceny zgodności  zastosowanych mater ia łów w i  wyrobów gotowych 
z dokumentacją techniczną, normami (sprawdzenie certyfikatów, atestów, zaświadczeń). 

Dokonać przeglądu jakościowego wykonanych robót, z uwzględnieniem usytuowania, 
spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów. 

2.7.6 Próby szczelno ści.  

Zmontowane przewody i urządzenia układu solarnego naleŜy poddać próbom w zakresie 
szczelności na zimno oraz szczelności i działania na gorąco. Próby przeprowadzać zgodnie 
z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom II - Instalacje sanitarne 
i przemysłowe". 

W czasie prób i późniejszej eksploatacji przestrzegać zasad: 

- wszelkie prace przy obiegu solarnym oraz jego podzespołach mogą być wykonywane tylko 
przy silnym zachmurzeniu, wcześnie rano, wieczorem lub przy zasłoniętych kolektorach, 

- w Ŝadnym przypadku nie wolno przepłukiwać instalacji w czasie mrozu, 
- nie naleŜy opróŜniać instalacji za pomocą pompy ssącej, 
- naleŜy przestrzegać instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wytycznych producenta urządzeń,. 
- wykonanie prób i badań przeprowadzać przy udziale specjalistycznego serwisu producenta 

urządzeń solarnych. 

2.7.6.1 Badanie szczelno ści na zimno.  

Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji termicznej. 

Przed przystąpieniem do prób naleŜy instalację kilkakrotnie, skutecznie przepłukać wodą. 
Na 24 h przed wykonywaniem prób instalacja powinna być napełniona wodą i dokładnie 
odpowietrzona. W tym czasie naleŜy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 
skontrolować szczelność połączeń przewodów, zaworów itp. przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy 
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odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy 
ręcznej tłokowej, podłączonej w najniŜszym jej punkcie. Pompa musi być wyposaŜona w zbiornik 
wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy 
0 zakresie 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Instalację 
solarną poddać próbie na ciśnienie 6 bar. Wynik próby uwaŜa się za pozytywny jeŜeli w ciągu 0,5 
godziny manometr nie wykaŜe spadku ciśnienia próbnego w instalacji, a takŜe nie stwierdzi się 
roszenia lub przecieków. 

2.7.6.2 Badanie szczelno ści na gor ąco.  

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy wykonać po pozytywnym wyniku 
próby ciśnieniowej na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
badań zabezpieczenia instalacji. 

1. Zgodnie z DIN 18380 całkowicie opróŜnić system i napełnić go czynnikiem grzewczym 
solarnym równieŜ w przypadku, gdy instalacja powinna być uruchomiona w późniejszym 
czasie. Stosować tylko czynnik solarny dostarczany przez producenta urządzeń. Nie łączyć 
czynnika solarnego z innymi nośnikami ciepła. 

2. Odpowietrzyć instalację solarną.  Otworzyć zawór regulacyjny strumienia przepływu. 
Nastawić pompę obiegową na najwyŜszy stopień i odpowietrzyć przez kilkakrotne włączanie 
i wyłączanie. Odpowietrzanie naleŜy prowadzić do chwili, aŜ zawór regulacyjny strumienia 
przepływu przy włączonej pompie przyjmie stałą pozycję. 

3. Nastawić pompę obiegową na wielkości zgodne z parametrami projektowymi. 

4. Kilka dni po uruchomieniu instalacji naleŜy ją ponownie odpowietrzyć. W przypadku spadku 
ciśnienia uzupełnić czynnik grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzyć instalację. 

5. Zamknąć trwale odpowietrzniki zamontowane w najwyŜszych punktach instalacji na dachu 
budynku (w czasie pracy instalacji solarnej odpowietrzniki powinny być zamknięte). 

Przed przystąpieniem do próby działania instalacji na gorąco, instalacja powinna być 
uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin. 

Podczas próby szczelności na gorąco naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną. Wszystkie zauwaŜone 
nieszczelności i usterki naleŜy usunąć. Wynik próby uwaŜa się za pozytywny, jeŜeli cała 
instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń 
i trwałych odkształceń. 

Po pozytywnej próbie szczelności poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalacje 
moŜna uznać za spełniająca wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeŜeli w czasie 3-dobowej 
obserwacji niezbędne uzupełnianie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

2.7.7 Sprawdzenie zgodno ści przepływu strumienia czynnika grzejnego z wymaga niami 
dokumentacji technicznej.  

Sprawdzenie naleŜy przeprowadzić po próbie szczelności . Wielkość przepływu i nastawa 
zaworu regulacyjnego powinna być zgodna z dokumentacją techniczną. 
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2.7.8 Sprawdzenie wyregulowania zaworów bezpiecze ństwa.  

Sprawdzenie polega na powodowaniu wzrostu ciśnienia przepływającego czynnika 
grzejnego ponad ustalone dla zaworu ciśnienie i obserwację manometru związanego z zaworem 
bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa powinien zadziałać z chwilą przekroczenia 
dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 

3. INSTALACJA GRZEWCZA - OBIEG ŁADOWANIA I ROZŁADOW ANIA BUFORA 

3.1 Urządzenia i materiały  

3.1.1 Wymagania ogólne  

Wg zapisów w  pkt. 2.1  ST 01-00. 

3.2.2 Zbiorniki buforowe  

Zbiorniki buforowe stalowe, pionowe magazynujące energię solarną, o parametrach: 

- dopuszczalna temperatura 95°C, 
- dopuszczalne ciśnienie 0,6 Mpa, 
- wyposaŜone w izolację cieplną, 
- z zewnętrzną powłoką zagruntowaną antykorozyjnie, 
- wyposaŜone w króćce przyłączeniowe, króciec spustowy oraz króćce manometryczny 

i termometryczny. 

3.2.3 Zabezpieczenie zbiorników buforowych  

Zbiorniki zabezpieczyć wg PN-91/B-02413 zaworem bezpieczeństwa membranowym typ Syr 
1915 dn 20, ciśnienie otwarcia p=3,0 bar, zamontowanym zgodnie ze schematem 
technologicznym oraz naczyniem wzbiorczym typu Reflex N 300 o pojemności całkowitej 300 
dm3, ciśnienie dopuszczalne 6 bar/1200 C. 

3.2.4 Uzupełnianie zładu zbiorników buforowych  

Uzupełnianie zładu wodą uzdatnioną pobieraną ze stacji uzdatniania wody, wyposaŜonej 
w filtr mechaniczny z wymiennymi wkładami. Uzupełnianie za pomocą automatycznego zaworu 
do napełniania instalacji typu 2128, dn 20 mm. 

3.2.5 Układ ładowania bufora  

Energia cieplna pozyskiwana z kolektorów słonecznych będzie przekazywana wodzie 
zgromadzonej w nowoprojektowanym zasobniku buforowym za pośrednictwem płytowego 
wymiennika ciepła Secespol. W obwodzie ładowania bufora zainstalowana zostanie pompa 
obiegowa. 

3.2.6 Układ rozładowania bufora  

W celu przekazu uzyskanej energii słonecznej w projektowanym systemie z zasobnika 
buforowego do zasobnika wstępnego podgrzewu c.w.u. zastosowano płytowy wymiennik ciepła 
firmy Secespol. W obwodzie rozładowania bufora zainstalowana zostanie pompa obiegowa. 
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3.2.7 Przewody  

Przewody instalacji grzewczej bufora wykonać z rur stalowych czarnych typ S wg PN-80/M-
74200, łączonych przez spawanie. Rurociągi układać ze spadkiem 3%. W najwyŜszych punktach 
instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki dn 15, w najniŜszych punktach odwodnienie. 

3.2.8 Armatura i osprz ęt 

Jako armaturę instalacji grzewczej bufora stosować zawory odcinające kulowe oraz zawory 
zwrotne o połączeniach gwintowanych PN 0,6 MPa, T 100°C.  

Do pomiarów miejscowych ciśnienia w instalacji ciepłej i zimnej wody montować manometry 
tarczowe o zakresie 0-0,6 MPa i termometry w zakresie 0-100°C.  

3.3 Sprzęt 

Wg zapisów w pkt. 2.3.1 ST 01-00 

3.4 Transport urz ądzeń i materiałów  

Środki transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń 
niezbędnych do wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. 

Podczas załadunku, transportu i rozładunku zbiornika buforowego zachować obowiązujące 
przepisy bhp i transportowe. Rury stalowe w wiązkach dostarczane są w odcinkach prostych 
i muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. Przewóz rur moŜe być 
wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, w czasie transportu rury zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem, uszkodzeniem lub zarysowaniem powierzchni. 

Armatura i kształtki instalacyjne powinna być transportowana krytymi środkami transportu, 
w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Podczas 
transportu i przeładunku szczególnie elementy automatyki i sterowania chronić przed wilgocią, 
opadami atmosferycznymi, działaniem promieniowania słonecznego oraz temperaturą 
przekraczającą zalecenia producenta urządzeń. 

3.5 Roboty w zakresie instalacji grzewczej bufora  

3.5.1 Monta Ŝ zbiorników buforowych.  

Całość instalacji grzewczej bufora powinna być zmontowana wg uznanych zasad techniki. 
Wprowadzenie zbiornika do pomieszczenia oraz ustawienie na fundamencie wg PB cz. 
konstrukcyjna. Zbiornik powinien być wykonany zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru 
Technicznego przez jednostkę posiadającą uprawnienia do produkcji zbiorników ciśnieniowych. 
Zbiornik powinien być dostarczony wraz z dokumentacją gwarancyjną wystawioną przez 
producenta. Zgodnie z PB zbiornik uzbroić w termometr i manometr zgodnie ze schematem 
technologicznym instalacji. 

3.5.2 Monta Ŝ wymienników  

Zaleca się zamontowanie wymienników płytowych na wspornikach, odpowiednio mocując 
ramy wymienników. Wokół urządzeń naleŜy pozostawić wolną przestrzeń do celów serwisowo-
montaŜowych. Przed przyłączeniem rur do króćców wymiennika naleŜy usunąć zabezpieczenia 
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otworów. Podłączając rury naleŜy zwrócić uwagę na wyeliminowanie wszelkich napręŜeń 
i naciągów. Przed otwarciem pakietu płyt naleŜy bezwzględnie zamknąć zawory odcinające na 
wszystkich przyłączach. Następnie naleŜy odpowietrzyć oba kanały wymiennika. Odpowietrzenie 
jest szczególnie waŜne przed uruchomieniem wymiennika. 

3.5.3 MontaŜ pomp  

Pompy naleŜy instalować w połączeniach gwintowanych, na odcinkach prostych przewodów 
w jednej osi wspólnej z osią rurociągu, przy poziomym połoŜeniu wału wirnika. 

3.5.4 Monta Ŝ naczynia wzbiorczego przeponowego  

Naczynie wzbiorcze przeponowe naleŜy zamontować w pozycji pionowej, tak aby był łatwy 
dostęp do zaworu napełniającego przestrzeń gazową naczynia. 

NaleŜy przestrzegać zasady, by przewód przyłączeniowy (rura wzbiorcza) nie był obciąŜony 
siłami i momentami gnącymi pochodzącymi od instalacji czy masy naczynia. 

Po zakończeniu montaŜu naleŜy sprawdzić, czy wartość ciśnienia wstępnego w przestrzeni 
gazowej naczynia odpowiada wartości podanej w projekcie. Do napełniania przestrzeni gazowej 
naczynia wzbiorczego moŜna uŜywać pompki samochodowej z manometrem lub przenośnego 
kompresora. 

3.5.5 Monta Ŝ przewodów instalacji grzewczej bufora  

Rury stalowe łączyć przez spawanie przy zachowaniu minimalnego spadku przewodów 0,3 %. 

Przewody montować na zawieszeniach i podporach co 2 m. Odległość zewnętrznej 
powierzchni izolacji przewodu od ściany lub powierzchni izolacji sąsiedniego przewodu powinna 
być nie mniejsza niŜ 0,1 m. Odległość zewnętrznej powierzchni izolacji przewodu i urządzenia od 
podłogi pomieszczenia węzła nie powinna być mniejsza niŜ 0,3 m. Przewody w miejscach 
przejścia (drogi komunikacyjne) naleŜy prowadzić na wysokości minimum 1,9 m licząc od spodu 
izolacji cieplnej. 

3.5.6 Monta Ŝ armatury i osprz ętu  

Zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe łączyć za 
pomocą połączeń gwintowanych odpowiadających normom PN-ISO 7-1/1995 lub PN-ISO 228-
1/1995. 

Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte, połączenia gwintowane moŜna 
uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub taśmy. Armaturę montować w miejscach dostępnych, 
umoŜliwiających właściwą konserwację na wysokości do 1,7 m od podłogi. W najwyŜszych 
punktach instalacji montować odpowietrzniki automatyczne dn 15 mm wg PN-91/B-12420. 

3.5.7 Monta Ŝ izolacji termicznej  

Izolacje termiczne wykonać wg PN-77/M-34030 „ Izolacja cieplna urządzeń energetycznych" 
oraz PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. 
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Rurociągi układu bufora zaizolować otuliną termoizolacyjną z wełny mineralnej w powłoce 
z folii aluminiowej. 

Przewody technologiczne po wykonaniu izolacji powinny być trwale oznakowane kolorowymi 
opaskami. 

3.6 Kontrola jako ści robót  

Zmontowane przewody i urządzenia układu grzewczego bufora naleŜy poddać próbom 
w zakresie badania szczelności na zimno oraz badania szczelności i działania na gorąco. Próby 
przeprowadzać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom 
II - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

3.6.1 Badanie szczelno ści na zimno  

Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej. 

Przed przystąpieniem do prób naleŜy instalację kilkakrotnie, skutecznie przepłukać wodą. 

Na 24 h przed wykonywaniem prób instalacja powinna być napełniona wodą i dokładnie 
odpowietrzona. W tym czasie naleŜy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 
skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy odłączyć naczynie 
wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, 
podłączonej w najniŜszym jej punkcie. Pompa musi być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory 
odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% 
większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Instalację grzewczą poddać 
próbie na ciśnienie 6 bar. 

Wynik próby uwaŜa się za pozytywny jeŜeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaŜe spadku 
ciśnienia próbnego w instalacji, a takŜe nie stwierdzi się roszenia lub przecieków szczególnie na 
połączeniach, szwach i dławicach. 

3.6.2 Badanie szczelno ści na gor ąco  

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy wykonać po pozytywnym wyniku 
próby ciśnieniowej na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco naleŜy przeprowadzać po 
uruchomieniu instalacji solarnej, w miarę moŜliwości przy najwyŜszych parametrach roboczych 
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do próby działania instalacji na gorąco instalacja powinna być 
uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin. Podczas próby szczelności na gorąco naleŜy 
dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. oraz skontrolować zdolność 
kompensacyjną instalacji. Wszystkie zauwaŜone nieszczelności i usterki naleŜy usunąć. Wynik 
próby uwaŜa się za pozytywny, jeŜeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Po pozytywnej próbie szczelności poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalacje 
moŜna uznać za spełniająca wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeŜeli w czasie 3-dobowej 
obserwacji niezbędne uzupełnianie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
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3.6.3 Badanie zgodno ści wykonania z dokumentacj ą projektow ą 

Badanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów, porównanie 
z projektem lub z innymi równorzędnymi dokumentami. 

3.6.4 Sprawdzenie zgodno ści przepływu strumienia czynnika grzejnego z wymaga niami 
dokumentacji technicznej  

Sprawdzenie naleŜy przeprowadzić po próbie szczelności. 

3.6.5 Sprawdzenie wyregulowania zaworów bezpiecze ństwa  

Sprawdzenie polega na powodowaniu wzrostu ciśnienia przepływającego czynnika 
grzejnego ponad ustalone dla zaworu ciśnienie i obserwację manometru związanego z zaworem 
bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa powinien zadziałać z chwilą przekroczenia 
dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 

3.6.6 Badanie czysto ści ruroci ągów  

Badanie powinno obejmować: 

- sprawdzenie   czystości   wewnątrz   odcinków   rurociągów   i   armatury   przed   ich 
zainstalowaniem, 

- sprawdzenie płukania rurociągów, 
- sprawdzenie czystości rurociągów przez pobranie próbek wody i określenie ilości 

zanieczyszczeń. 

3.6.7 Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego  

Badanie naleŜy wykonać przez: 

- sprawdzenie przygotowania powierzchni do pokrycia powłoką ochronną, 
- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni powłoką ochronną za pomocą oględzin 

zewnętrznych. 

3.6.8 Badanie pomp wirowych  

Badanie naleŜy wykonać sprawdzając: 

- zgodność ustawienia pomp z wymaganiami producenta, 
- zgodność kierunku obrotu wału z kierunkiem strzałki umieszczonej na korpusie pompy, 
- umieszczenie zaworów odcinających i zwrotnych, 
- sposób umieszczenia manometrów. 

3.6.9 Badanie wymienników ciepła  

Badanie naleŜy wykonać sprawdzając: 

- moŜliwość wymiany elementów wymiennika rozbieralnego, 
- połączenia z rurociągami. 
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3.6.10 Badanie izolacji cieplnej  

Badanie naleŜy wykonać wg PN-85/B-02421. 

4. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA           

4.1 Urządzenia i materiały  

4.1.1 Wymagania ogólne  

Wg zapisów w pkt. 2.1 ST 01-00. 

4.2.2 Podgrzewacz wst ępny ciepłej wody  

Pionowy podgrzewacz wstępny c.w.u. ze stali z emaliowaną powierzchnią o parametrach: 

- dopuszczalna temperatura 95°C, 
- dopuszczalne ciśnienie 1,0 MPa, 
- wyposaŜony w otwór rewizyjny i anodę magnezową 
- grubość warstwy izolacyjnej 50 mm, 
- z moŜliwością podłączenia grzałki elektrycznej. 

4.2.3 Zabezpieczenie podgrzewacza wst ępnego c.w.u.  

Podgrzewacz zabezpieczyć wg PN-91/B-02440 zaworem bezpieczeństwa membranowym 
typ SYR 2115 dn 14 mm, p = 0,6 MPa, zamontowanym zgodnie ze schematem technologicznym 
oraz naczyniem wzbiorczym Refix DE25, ciśnienie dopuszczalne 10 bar/70°C, średnica rury 
wzbiorczej dn 20 mm. 

4.2.4 Mieszacz termostatyczny  

Na wyjściu instalacji ciepłej wody zainstalowany zostanie mieszacz termostatyczny ciepłej 
wody o połączeniach gwintowanych o średnicy Dn 32 mm PN 1,0 MPa. 

4.2.5 Rury wodoci ągowe  

Instalację wodociągową wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych średnich wg 
PN- 80/H-74200 i łączników z Ŝeliwa ciągłego o połączeniach gwintowanych, uszczelnionych 
taśmą teflonową. 

Instalację wodociągową wody ciepłej wykonać z rur stalowych ocynkowanych średnich 
podwójnie ocynkowanych TWT2 wg PN-80/H-74200 i łączników z Ŝeliwa ciągłego o połączeniach 
gwintowanych, uszczelnionych taśmą teflonową. 

4.2.6 Armatura odcinaj ąca i zwrotna.  

Jako armaturę odcinającą i zwrotną w instalacji  wodociągowej stosować zawory 
o połączeniach gwintowanych PN 1,0 MPa. 
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_______________________________________________ 

4.2.7 Armatura czerpalna.  

Armaturę czerpalną w instalacji wodociągowej stanowi zawór czerpalny ze złączką do węŜa 
Dn15mm, PN1,0MPa. 

4.2.8 Armatura antyska Ŝeniowa.  

Na przewodzie wodociągowym zasilającym węzeł cieplny zainstalować zawór zwrotny 
antyskaŜeniowy Dn 40. 

4.2.9. Pomiary miejscowe  

Do pomiarów miejscowych ciśnienia w instalacji ciepłej i zimnej wody montować manometry 
tarczowe o zakresie 0-1,0 MPa i termometry w zakresie 0-100°C.  

4.3 Sprzęt 

Wg zapisów w pkt. 2.3.1 ST 01-00 

4.4 Transport urz ądzeń i materiałów  

Rury stalowe ocynkowane muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi. Na 
platformie samochodu rury powinny leŜeć na podkładach drewnianych, ułoŜonych prostopadle do 
osi. Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem, w trakcie rozładunku nie moŜna ich 
rzucać ani przetaczać po pochylni. Kształtki wodociągowe naleŜy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach z zachowaniem ostroŜności jak dla rur. 

Armatura wodociągowa 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
zobowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna 
powinna być pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki. 

4.5 Roboty monta Ŝowe  

4.5.1 Prowadzenie przewodów instalacji i wodoci ągowej  

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem umoŜliwiającym w najniŜszych 
miejscach załamań przewodów odwadnianie instalacji oraz moŜliwość odpowietrzania przez 
punkty czerpalne. Przewody instalacji wodociągowej naleŜy prowadzić po ścianach 
wewnętrznych. Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Przejścia przewodów przez stropy lub ściany wykonywać w tulejach 
ochronnych. 

Przewody poziome instalacji wody zimnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji 
wody ciepłej oraz instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych 
powyŜej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od 
przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
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4.5.2 Połączenie gwintowe  

Połączenie gwintowe moŜe być  wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub 
z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. 
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1/1995 lub PN-ISO 228-1/19995. Gwinty powinny być równo 
nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Jako materiał uszczelniający naleŜy 
stosować taśmę teflonowąlub pastę uszczelniającą. 

4.5.3 Monta Ŝ armatury  

Armatura powinna być zainstalowana zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiadać 
warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest montowana. Armatura, po 
sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana w sposób zapewniający dostęp 
do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek 
przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 

Zabudowa zaworu antyskaŜeniowego zgodnie z PN-EN-1717. 

Wodomierz naleŜy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji 
producenta. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny 
z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie 
zawierającym, armaturę odcinającą przed i za wodomierzem. Zabudowę zestawu 
wodomierzowego oraz badania przy odbiorze wykonać zgodnie z normą PN-B-10720. Na czas 
prób ciśnieniowych w miejsce wodomierzy naleŜy wmontować sztucer rurowy. 

4.5.4 Monta Ŝ podgrzewacza c.w.u.  

Wokół podgrzewacza naleŜy pozostawić wolną przestrzeń do celów serwisowo-
montaŜowych. Podłączając rury naleŜy zwrócić uwagę na wyeliminowanie wszelkich napręŜeń 
i naciągów. 

4.5.5 MontaŜ pompy  

Pompę naleŜy instalować w połączeniach gwintowanych, na odcinku prostym przewodu 
w jednej osi wspólnej z osią rurociągu, przy poziomym połoŜeniu wału wirnika. 

4.5.6 Monta Ŝ naczynia wzbiorczego przeponowego  

Naczynie wzbiorcze przeponowe naleŜy zamontować w pozycji pionowej, tak aby był łatwy 
dostęp do zaworu napełniającego przestrzeń gazową naczynia. 

NaleŜy przestrzegać zasady, by przewód przyłączeniowy (rura wzbiorcza) nie był obciąŜony 
siłami i momentami gnącymi pochodzącymi od instalacji czy masy naczynia. 

Po zakończeniu montaŜu naleŜy sprawdzić, czy wartość ciśnienia wstępnego w przestrzeni 
gazowej naczynia odpowiada wartości podanej w projekcie. Do napełniania przestrzeni gazowej 
naczynia wzbiorczego moŜna uŜywać pompki samochodowej z manometrem lub przenośnego 
kompresora. 
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4.5.7 Wykonanie regulacji instalacji wodoci ągowej  

Instalacja wodociągowa podlega regulacji w zakresie: 

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia 
wody, 

b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia 
wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C. 

4.6 Izolacja cieplna  

Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. Przewody 
instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym 
w projekcie technicznym tej instalacji. 

Wykonywanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyŜszych robót protokółem odbioru. 

Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. Materiały 
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

4.7 Próba szczelno ści, płukanie, dezynfekcja  

Po zakończeniu montaŜu naleŜy wykonać hydrauliczną próbę szczelności całej instalacji, na 
ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-B-10700. 

Po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych całej instalacji; rury naleŜy płukać wodą 
wodociągową aŜ do chwili, kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta, następnie naleŜy 
przeprowadzić dezynfekcję przewodu. Dezynfekcja będzie polegała na wprowadzeniu do jednego 
końca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 
100 mg/l lub chloraminy w ilości 20-30 mg/l, aŜ do momentu gdy na końcówce tego odcinka 
będzie wyczuwalny zapach chloru, następnie naleŜy zamknąć zawory i przetrzymać 
wprowadzony roztwór przez 24 godziny. Następnie przewody ponownie naleŜy przepłukać wodą, 
aŜ do zaniku zapachu chloru, po czym naleŜy pobrać próbkę wody do analizy bakteriologicznej. 
Wyniki prób szczelności winny być opisane w protokołach i podpisane przez przedstawicieli 
wykonawcy, inspektora nadzoru i Inwestora. 
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. 

5. ODBIÓR ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady odbioru robót  

5.1.1 Rodzaje odbiorów robót  

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

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny. 

5.1.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje INI i UŜytkownik instalacji. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca powiadomieniem INI i UŜytkownika. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie INI. 

5.1.3 Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

5.1.4 Odbiór ostateczny  

5.1.4.1 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 z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
INI. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 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. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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 
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i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń o pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

5.1.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 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, jeŜeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   umowy   i   ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST, 
- rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania, 
- protokół  przeprowadzonych   płukań   i   dezynfekcji   przewodów,   łącznie   z  wynikami 

wykonanych analiz, protokoły prób ciśnieniowych, 
- dokumenty urządzeń ciśnieniowych. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po 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. 

5.1.5 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 „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami INI jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 

6. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena 
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY I INNE DOKUMENTY  

Obowiązujące przepisy prawa: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz 
z późniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 

Informacje zawarte w: Polskich Normach, Wytycznych projektowania, 
wykonania i eksploatacji, Literaturze technicznej 
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PN-B-02421: lipiec 2000: „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania." 
PN-B-02414: „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania." 
PN-76/B-02440: „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania." 
PN-93/C-04607: „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody." 
PN-89/H-02650: „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (wraz ze zmianą B1)". 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. - mont., cz. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. 
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ST - 02.00 Instalacja elektryczna  

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz  

instalacji elektrycznych  

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) jest określenie wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót elektrycznych instalacji kolektorów słonecznych 
w budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
elektrycznych w w/w pomieszczeniu, jako uzupełnienie robót budowlanych i instalacji 
technologicznej instalacji kolektorów słonecznych. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  techniczn ą 

Ustalenia zawarte w mniejszym rozdziale obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych kategorii robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie, metody uŜyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego. 

1.4.1. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz 
z projektem wykonawczym i Specyfikację Techniczną. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa zawiera opis, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w umowie. 

1.4.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą 

Dokumentacja projektową, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania zawarte w kaŜdym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub braków 
w poszczególnych dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
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dopuszczalne są uzasadnione odstępstwa w ramach  określonego przedziału tolerancji, 
akceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca musi znać i przestrzegać w trakcie wykonywania robót obowiązujące przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciąŜliwości dla osób trzecich, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych uciąŜ l iwości powstałych 
w następstwie wykonywania robót. 

1.4.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

Podczas wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wymagany 
przepisami poziom bezpieczeństwa poŜarowego. Materiały łatwopalne muszą być składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym w rezultacie wykonywania robót, lub przez zatrudnionych pracowników. 

1.4.6. Ochrona własno ści publicznej lub prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji urządzeń na placu budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. 

1.4.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Szczególne 
zagroŜenia mogące wystąpić podczas wykonywania instalacji elektrycznej węzła solarnego: 

- upadek z wysokości (np.  podczas prac na dachu budynku), 
- poraŜenie  prądem  elektrycznym  (podczas  prac w  rozdzielni  lub  podczas  prób 

pomontaŜowych). 

2.0. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne.  

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz 
w zestawieniu dołączonym do przedmiaru robót. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe ich parametry techniczne i jakościowe 
nie będą gorsze od materiałów ujętych w dokumentacji projektowej. Materiały zamienne muszą 
uzyskać akceptację Zamawiającego. Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone 
do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, 
naleŜy dostarczyć wraz z atestami, kartami gwarancyjny lub protokołami odbioru technicznego 
oraz  aprobatami.   W/w  dokumenty  powinny  być  w  trakcie  odbioru   robót  przekazane 
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Zamawiającemu.  Materiały podstawowe  określone w dokumentacji  projektowej  spełniają 
wymagania określone w normach: 

- przewody wieloŜyłowe YDY - PN-87/E-90060 i ZN-93/MP13-K12175, 
- aparatura rozdzielcza, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki róŜnicowoprądowe, wyłączniki 

róŜnicowoprądowe z zabezpieczeniami przetęŜeniowymi odpowiednio - EN 60898. EN 61008, 
EN 61009. 

2.2. Transport materiałów  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, i urządzeń niezbędnych do wykonania robót elektrycznych. Aparaturę, urządzenia 
i oprawy oświetleniowe naleŜy ostroŜnie załadowywać i zdejmować, nie naraŜając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon, zamków itp. 

2.3. Składowanie materiałów  

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia muszą być 
zamykane, powinny teŜ zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów naleŜy przestrzegać następujących 
wymagań: 

- przewody izolowane przechowywać w kręgach w pomieszczeniach suchych i chłodnych, 
- oprawy  i  osprzęt przechowywać w  pomieszczeniach  suchych  w opakowaniach 

fabrycznych, 
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze składować w pomieszczeniach suchych. 

Wyroby te zabezpieczyć przed działaniem korozji. 

3.0. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

3.1. Instalacje niskiego napi ęcia (45315600-4 wg CPV)  

3.1.1. Ogólne zasady wykonania instalacji  

W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w 
listwach i rurkach elektroinstalacyjnych. 

3.1.2. Trasowanie  

Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać po liniach prostych w pionie 
i poziomie, na sufitach równolegle do ścian. 

3.1.3. Monta Ŝ listew i uchwytów rur, kucie przebi ć przez ściany i stropy  

Listwy i uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych w rozstawie minimum 50 cm. 
Przebicia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby przewód moŜna było wyginać 
łagodnymi łukami, o promieniu dostosowanym do średnicy przewodu. 
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3.1.4. Układanie i mocowanie przewodów  

Przewody układać w listwach i rurkach instalacyjnych. W celu wyeliminowania zakłóceń, 
przewody sygnałowe do czujników układać w osobnej listwie lub rurce elektroinstalacyjnej. 
Odcinek przewodu pomiędzy elementami automatyki węzła (pompy, siłowniki, czujniki) a listwą 
lub rurką ułoŜyć w rurce karbowane typu PECHEL, mocowanej do elementów instalacji 
technologicznej za pomocą opasek zaciskowych. Do jednej rurki nie naleŜy wkładać razem 
przewodów sygnałowych i zasilających. Przewody sygnałowe od czujników (nasłonecznienia 
i temperatury w kolektorze) zainstalowanych na dachu ułoŜyć w rurce elektroinstalacyjnej 
i przymocować opaskami do rur technologicznych instalacji solarnej prowadzone po ścianie 
zewnętrznej budynku i sprowadzić do pomieszczenia kotłowni w piwnicy. 

Przekroje i rodzaje przewodów: 

- zasilanie rozdzielni - YKYŜo 5x4,0 mm2, 
- zasilanie pomp - YDYŜo 3x1,5 mm2, 
- zasilanie gniazd wtykowych - YKYŜo 3x2,5 mm2, 
- zasilanie oświetlenia - YKYŜo 3x1,5 mm2 

3.1.5. Oznaczenia identyfikacyjne  

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych naleŜy wyposaŜyć w oznaczenia 
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewniać jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego 
naleŜy dany element. 

Elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnicy mogą być oznaczone przy pomocy taśm 
samoprzylepnych. 

Kable i przewody oznaczać naleŜy odpowiednimi opaskami kablowymi. 

Elementy naleŜące do obwodów odbiorczych obsługujących odpowiednie pomieszczenie 
mogą być identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej 
tablicy rozdzielczej. 

3.1.6. Segregacja obwodów  

Przewody róŜnych instalacji elektrycznych powinny być od siebie skutecznie oddzielone 
przez ułoŜenie w odpowiednich odstępach lub systemach rurek, lub koryt. 

Przewody na napięcie powyŜej 230V naleŜy oddzielić od pozostałych przewodów poprzez 
zastosowanie przegrody w korytkach instalacyjnych. 

Przewody elektryczne prowadzone równolegle do rur nie powinny być prowadzone bliŜej niŜ 
150mm od wody gorącej i 75mm od rur wody zimnej. W miarę moŜliwości prowadzić kable nad 
instalacjami rur wodnych. JeŜeli trasy kabli elektrycznych będą przebiegały w pobliŜu instalacji 
gazowych, wówczas naleŜy je instalować co najmniej 10 cm poniŜej przewodów gazowych, 
natomiast jeŜeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - powyŜej przewodów 
gazowych. Przy skrzyŜowaniach z instalacjami gazowymi naleŜy zachować odległość co najmniej 
20mm. 
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3.1.7. Wykonanie pola odpływowego w tablicy rozdzielczej  

W istniejącej tablicy rozdzielczej kotłowni TA wydzielić jeden obwód do zasilenia 
projektowanej rozdzielni solarnej TS. Przed zabezpieczeniem dokonać rozdziału przewodu PEN 
na PE i N. 

3.1.8. Monta Ŝ i podł ączenie regulatora  

Regulator przymocować do ściany w miejscu dogodnym dla obsługi kołkami rozporowymi na 
wysokości ok. 1,5 m od posadzki. Podłączenie i nastawy regulatorów wykonać ściśle według 
DTR urządzeń. Pierwszego uruchomienia i rozruchu instalacji solarnej powinien dokonać 
specjalistyczny i autoryzowany serwis producenta. 

3.1.9. Monta Ŝ i podł ączenie czujników  

Czujniki zainstalowane na dachu: czujnik temperatury cieczy w kolektorze zainstalować 
w tulei osłonowej w rurociągu wyjściowym (przyłącze górne) z kolektora usytuowanego najbliŜej 
głównego rurociągu zbiorczego instalacji. Czujniki podłączyć przewodem: YDYŜo 2x0,75mm2 

w ekranie. Ekran przewodu sygnałowego podłączyć do zacisku GND regulatora. Lokalizacja 
pozostałych czujników zgodnie z projektem wykonawczym branŜy sanitarnej. 

3.1.10. Elementy mocuj ące 

Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza 
się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowanie i otwory 
w elementach konstrukcji muszą być koordynowane z architektem i /lub/ inspektorem nadzoru 
robót budowlanych. 

3.1.11. Dostęp do urz ądzeń elektrycznych  

Drzwi i pokrywy urządzeń, których otwarcie umoŜliwia dotknięcie części elektrycznych pod 
napięciem naleŜy oznaczyć napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosować taśm 
samoprzylepnych. Części, które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika głównego 
naleŜy osłonić w sposób wykluczający przypadkowe dotknięcie. 

3.1.12. Monta Ŝ i podł ączenie pomp i siłowników  

Pompy i siłowniki podłączyć wg DTR urządzeń, zwracając szczególną uwagę na 
odpowiednie zadławienie przewodów i uszczelnienie przejść w celu zachowania odpowiedniego 
IP. 

3.1.13. Przygotowanie ko ńców Ŝył i ł ączenia przewodów  

Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączanych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. śyła przewodu powinna być pozbawiona 
izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie naleŜy 
pozostawiać nadmiaru długości gołej Ŝyły przed lub za zaciskiem. Przewody odbiorników 
i aparatów montowanych na stałe nie powinny przenosić napręŜeń, a przewód ochronny powinien 
mieć większy nadmiar długości niŜ przewody robocze. Długość Ŝył wprowadzonych do odbiornika 
lub aparatu powinna umoŜliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku. Końce Ŝył przewodów 
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wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych, naleŜy izolować i unieruchomić. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być 
naraŜone na dodatkowe napręŜenia mechaniczne. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 
Końce przewodów z Ŝyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
końcówkami tulejkowymi. 

3.1.14. Wykonanie instalacji poł ączeń wyrównawczych  

Szynę połączeń wyrównawczych wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 
25x4 mocowanego do ściany na uchwytach dystansowych na wysokości 0,30 m od posadzki. 
W świetle drzwi bednarkę ułoŜyć w wykutej bruździe. Do szyny podłączyć wszystkie elementy 
przewodzące  dostępne węzła: rurociągi, zbiorniki i zasobniki, konstrukcje wsporcze, zacisk PE 
regulatora. Szynę naleŜy połączyć z istniejącą szyną wyrównawczą kotłowni. Szynę oznakować 
symbolami uziemienia. 

3.1.15. Ochrona od pora Ŝenia pr ądem elektrycznym  

Jako zabezpieczenie przed poraŜeniem elektrycznym zastosowano ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i ochronę przed dotykiem pośrednim przez szybkie 
wyłączenie zasilania z zastosowaniem układu sieci TN-S. Samoczynne wyłączenie napięcia 
zasilania będzie zrealizowane przez zabezpieczenia nadprądowe o prądzie znamionowym 
dobranym odpowiednio do mocy poszczególnych obwodów oraz zabezpieczenia 
róŜnicowoprądowe o róŜnicowym prądzie zadziałania ∆I=30mA. 

Wszystkie części przewodzące dostępne, które mają zacisk PE, powinny być połączone 
z przewodem ochronnym PE układu sieciowego dotyczy równieŜ opraw oświetleniowych. 

3.1.16. Instalacja odgromowa  

Instalację odgromową konstrukcji nośnej pod kolektory naleŜy wykonać zgodnie z PN-86/E-
05003/01 i PN-86/E-05003/02 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych cześć V - rozdz. 16. 

NaleŜy zamontować maszty odgromowe A.H.sp.j., H=4000mm ze strefa ochronną, 
ocynkowany ogniowo FeZnf85. Połączenia kaŜdego z masztu z istniejącą instalacją odgromową 
wykonać przewodem odprowadzającym. Przewód zwodu poziomego naleŜy wykonać 
zachowując wymagany odstęp. Zwody naleŜy prowadzić bez ostrych zagięć i złamań (promień 
zagięcia nie mniejszy niŜ 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi naleŜy stosować kompensację. 

Po wykonaniu instalacji konieczne jest wykonanie pomiarów oporności uziomu, która nie 
powinna przekraczać 10 oma. W przypadku uzyskania oporności przekraczającej dopuszczalną 
normę naleŜy wykonać dodatkowe uziomy punktowe ze stali profilowanej do wielkości 
wymaganej normą. 

3.2 Próby pomonta Ŝowe instalacji 

Instalacje elektryczne 230 V:  

Zakres podstawowych prób pomontaŜowych instalacji 230 V obejmuje: 
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pomiar rezystancji izolacji instalacji, który naleŜy wykonać dla kaŜdego obwodu oddzielnie 
od strony zasilania megaomomierzem o napięciu Up=500V. Pomiar rezystancji naleŜy 
wykonać między przewodami roboczymi oraz między kaŜdym przewodem roboczym 
a ziemią. JeŜeli w obwód są włączone urządzenia elektroniczne, naleŜy wykonać jedynie 
pomiar pomiędzy przewodami fazowymi połączonymi razem z przewodem neutralnym 
a ziemią. Rezystancja izolacji powinna wynosić Rn >= 0,5 M, 
sprawdzenie  skuteczności  ochrony  przed  dotykiem  pośrednim   (warunku  szybkiego 
wyłączenia zasilania) w obwodach z wyłącznikami instalacyjnymi, badanie wyłącznika 
róŜnicowoprądowego w zakresie: 

- sprawdzenie prawidłowości podłączenia, 
- sprawdzenie działania przycisku "TEST", 
- sprawdzenie czasu i prądu zadziałania wyłącznika. 

4. KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT.  

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłoŜyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły prób montaŜowych, 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- atesty, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- wypełnioną tabelę z nastawami regulatorów. 

W czasie odbioru komisja odbioru wykonuje następujące czynności: 

- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
- bada i akceptuje protokoły prób montaŜowych, 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
- spisuje protokół obioru. 

5. NORMY I PRZEPISY 

Przy wykonywaniu robót montaŜowych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 
naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
właściwie oznaczone oraz posiadające aprobaty techniczne i spełniające kryteria techniczne. 

Wykaz obowiązujących norm i przepisów :  

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 89 poz .414) 
- Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz .690,Nr 33/03 poz.270) 
- Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z dnia 16 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych(Dz.U. Nr 
107,poz.679,Nr8/02poz.71) 

- Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie(Dz.U. Nr 
113/98 poz .728) 
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- Rozp. Min. Rozwoju Reg. i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. 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) 

- Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z dnia 3 listopada 1998r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz .906) 

PN-IEC 60364-4-41;2000.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw poraŜeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42.1999.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43.1999.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-IEC 60364-4-45.1999.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46.1999.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47.1999.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-473.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowania środków zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpoŜarowa. 
PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-6-61.2000.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-704.1999.  Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.  Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki. 
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ST - 03.00 Konstrukcja  

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania 
pokry ć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  

specjalistyczne  

1.0 WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) jest określenie wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej 
instalacji kolektorów słonecznych w budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z wykonaniem stalowej konstrukcji wsporczej, jako uzupełnienie robót budowlanych 
i instalacji technologicznej instalacji kolektorów słonecznych. 

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Ustalenia zawarte w mniejszym rozdziale obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych kategorii robót. 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie, metody uŜyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego. 

1.4.1 Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz 
z projektem wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa zawiera opis, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w umowie. 

1.4.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą 

Dokumentacja projektową, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania zawarte w kaŜdym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub braków 
w poszczególnych   dokumentach,   a   o   ich   wykryciu   powinien   natychmiast   zawiadomić 
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Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są uzasadnione odstępstwa w ramach określonego przedziału tolerancji, 
akceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca musi znać i przestrzegać w trakcie wykonywania robót obowiązujące przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciąŜliwości dla osób trzecich, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych uciąŜ l iwości powstałych 
w następstwie wykonywania robót. 

1.4.5 Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

Podczas wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wymagany 
przepisami poziom bezpieczeństwa poŜarowego. Materiały łatwopalne muszą być składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym w rezultacie wykonywania robót, lub przez zatrudnionych pracowników. 

1.4.6 Ochrona własno ści publicznej lub prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji urządzeń na placu budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. 

1.4.7 Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Szczególne 
zagroŜenia mogące wystąpić podczas wykonywania montaŜu stalowej konstrukcji wsporczej: 

- upadek z wysokości (np. podczas prac na dachu budynku), 
- uszkodzenia ciała (np. przy noszeniu cięŜkich elementów). 

2.0 MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz 
w zestawieniu dołączonym do przedmiaru robót. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe ich parametry techniczne i jakościowe 
nie będą gorsze od materiałów ujętych w dokumentacji projektowej. Materiały zamienne muszą 
uzyskać akceptację Zamawiającego. Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone 
do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, 
naleŜy dostarczyć wraz z atestami, kartami gwarancyjny lub protokołami odbioru technicznego 
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oraz  aprobatami.   W/w  dokumenty  powinny  być  w  trakcie  odbioru   robót  przekazane 
Zamawiającemu. 

2.2 Transport materiałów  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, i urządzeń niezbędnych do wykonania konstrukcji wsporczej. 

2.3 Składowanie materiałów  

Dostawa materiałów przeznaczonych do wykonania konstrukcji wsporczej powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia muszą 
być zamykane, powinny teŜ zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 

3.0 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA KONSTRUKCJI  

3.1. Zalecenia ogólne  

Konstrukcje stalowe naleŜy montować z moŜliwie duŜych zespołów i układów 
konstrukcyjnych dostosowanych do rodzaju i nośności środków transportowych oraz sprzętu 
montaŜowego. MontaŜ konstrukcji powinien być przeprowadzony zgodnie z projektem 
konstrukcji, przy zastosowaniu środków zapewniających stateczność w kaŜdej fazie montaŜu 
oraz osiągnięcie projektowanej nośności i uŜytkowalności po zakończeniu robót. 

W trakcie montaŜu elementów przestrzegać: 

- stosowania sprzętu mechanicznego odpowiedniego do układanych elementów 
i spodziewanych wysięgów pracy maszyn, 

- stosowania odpowiednich zawiesi, niezmieniających pracy statycznej elementów 
przy ich układaniu odpowiedniego przygotowania podłoŜa, zapewniającego równe 
i stabilne ułoŜenie elementu. 

Metodę montaŜu powinien określić wykonawca, uwzględniając załoŜenia projektowe, 
warunki placu budowy oraz posiadany sprzęt i doświadczenie. 

Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące montaŜu konstrukcji stalowych określone są 
w PN-B-06200:2002 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych tom III „Konstrukcje stalowe". Elementy konstrukcji wykonywać w warunkach 
warsztatowych. Przed rozpoczęciem montaŜu wykonawca powinien skontrolować stan 
i dokładność wykonania fundamentów, podpór i zakotwień. 

3.2 Połączenia śrubowe elementów konstrukcji  

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręŜanym nie powinna 
przekraczać 2mm, a w styku spręŜanym 1 mm. Stosowane przekładki w złączach zakładkowych 
nie powinny być cieńsze niŜ 2mm. Otwory na śruby zaleca się dopasować za pomocą przebijaka, 
a w razie konieczności zastosować rozwiercanie. W śrubowych połączeniach doczołowych, 
w których wymagany jest docisk na całej powierzchni styku, szczeliny blach czołowych po 
dokręceniu śrub nie powinny przekraczać poniŜszych wartości: 

0,5mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, 
1mm -tylko lokalnie. 
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Wykonanie połączeń śrubowych powinno być zgodne z projektem oraz spełniać wymagania 
PN-B-03200:1990 i PN-B-06200:2002. 

3.3 Wykonanie powłoki antykorozyjnej  

Konstrukcję stalową naleŜy zabezpieczyć przed korozją stosując cynkowanie ogniowe. 

4. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 

4.1. Wymagania ogólne  

Podane wymagania ogólne i szczegółowe, a takŜe dopuszczalne odchyłki montaŜowe 
konstrukcji stalowych, mają charakter podstawowy i odnoszą się w zasadzie do konstrukcji 
stalowych obciąŜanych w sposób przewaŜający statyczny w budownictwie powszechnym 
i specjalnym oraz w budowlach inŜynierskich nie ujętych w odrębnych normach. Czyli głównie do 
konstrukcji klasy 3 wg klasyfikacji przyjętej w PN-B- 06200. Kontrola robót powinna polegać na 
sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem i wymaganiami stosownych norm. Ocena 
montaŜu konstrukcji powinna obejmować: 

- kontrolne pomiary przed rozpoczęciem montaŜu, podczas montaŜu i po jego zakończeniu, 
- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie, 
- stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po zmontowaniu, 
- wykonanie i kompletność połączeń - wykonanie powłok ochronnych, 
- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie ich 

niezgodności. 

PołoŜenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane za pomocą 
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych 
tolerancji montaŜu. Dokładność połoŜenia elementów konstrukcji podczas montaŜu moŜe być 
określana pod obciąŜeniem cięŜarem własnym, jeŜeli w projekcie nie będzie podane inaczej. 
Przemieszczenia od obciąŜenia uŜytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane 
w projekcie. Tolerancje montaŜu powinny być określane w odniesieniu do środków przekrojów na 
końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem 
istotnego wpływu temperatury. 

System pomiarów kontrolnych podczas montaŜu, a takŜe pomiar końcowy moŜe obejmować 
tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego. 

4.2. Odbiór robót  

4.2.1 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

Sprawdzić naleŜy zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową. 

4.2.2 Sprawdzenie wymiarów elementów  

Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest ich zgodności z projektem oraz 
kontrola wymiarów geometrycznych z uŜyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 

Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny uwzględniać szczególne wymagania 
podawane w projekcie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek naleŜy postępować 
następująco: 
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- jeśli nadmierne odchyłki moŜna usunąć bez większych trudności, to naleŜy je usunąć, 
a element skontrolować powtórnie, 

- jeŜeli jest trudne usuniecie nadmiernych odchyłek, to moŜna wprowadzić w konstrukcji 
odpowiednie  modyfikacje,  kompensujące wpływ tych  odchyłek,  pod warunkiem 
uzgodnienia z projektantem konstrukcji. 

4.2.3 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi dokumentacji projektowej. Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu są: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
i akceptowanymi przez Inspektora, 

- dane, atesty uŜytych materiałów budowlanych, 
- deklaracje zgodności, poświadczenia wytwórcy elementów konstrukcji, 

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne jakie 
powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym określa PN-B-06200:2002. 
Ocena i badania powinny obejmować wszystkie zastosowane materiały i wyroby oraz procesy 
wytwarzania i montaŜu. Zakres kontroli i badań naleŜy dostosować do rodzaju konstrukcji 
i wymaganego poziomu jakości. W szczególności powinny być sprawdzone: 

- podpory konstrukcji, 
- odchyłki geometryczne układu, 
- jakość materiałów i spoin, 
- stan elementów konstrukcji, 
- stan i kompletność połączeń. 

Ocena wykonania powłok antykorozyjnych powinna obejmować: dokładność wykonania, 
warunki i sposób wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok. 

Odbiór końcowy: 

Odbiór  końcowy  przeprowadzić  zgodnie  z wymaganiami  podanymi  w  powyŜszej 
specyfikacji technicznej. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

- wyniki wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego naleŜy podać 
co najmniej: 

- przedmiot i zakres odbioru - dokumentację określającą komplet wymagań, 
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 
- protokoły odbioru częściowego, 
- parametry sprawdzone w obecności komisji - stwierdzone usterki, 
- decyzję komisji. 

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji powinna 
być opracowana odpowiednia instrukcja uŜytkowania wg PN-B-01806. 
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ST - 04.00 Roboty budowlane 

CPV 45400000-1 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji przygotowania 
ciepłej wody uŜytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynku Ośrodka 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. 

Zamawiającym powyŜsze roboty jest Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18; 60-509 
Poznań. 

1.2.Zakres stosowania ST  

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do 
wykonania zadania jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót uj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych: 

- przekucia otworów w ścianach i stropach pod przewody instalacji sanitarnych, 
- zamurowanie wykutych otworów, 
- prace adaptacyjne w pomieszczeniach. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 
zdefiniowane zostały w ST - 00.00, punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 ST - 00.00. 

2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały uŜyte przy robotach budowlanych winny spełniać wymagania ogólne 
zawarte w ST - 00.00 pkt 2. 

Do wykonania robót budowlanych naleŜy zastosować następujące materiały: 

- piasek do betonów zwykłych - według normy PN-79/B-06711, 
- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250, 
- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501, 
- cement portlandzki zwykły 35 - według normy PN-B-19701:1997, 
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- kruszywo do betonów - według normy PN-86/B-06712, 
- cement do betonów - według normy PN-88/B-30000, 
- woda - zgodnie z normą PN-88/B-32250. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi 
w ST - 00.00 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych 
w ST - 00.00 w punkcie 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty budowlane są robotami towarzyszącymi podczas robót instalacyjnych. Roboty 
betonowe naleŜy wykonać z betonu niezbrojonego. Przed przystąpieniem do betonowania, 
powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie. Roboty betoniarskie muszą być  wykonane zgodnie 
z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251. Betonowanie konstrukcji naleŜy 
wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C. Przy temperaturze otoczenia 
wyŜszej niŜ 5 stopni naleŜy najpóźniej do 12 godzin od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 7 dni ( przez polewanie 
przynajmniej 3 razy na dobę). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Obowiązują zasady podane w punkcie 6 ST - 00.00. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej ST - 00.00. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie   
9 ST - 00.00. 

9. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 

W trakcie wykonywania czynności podczas robót budowlanych naleŜy zastosować się do: 

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. 

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. NaleŜy równieŜ stosować się do 
norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej. 


