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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
sokolka.pl/samorzad/informacje/zamowienia/

Sokółka: Modernizacja części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby
Środowiskowego Domu Samopomocy
Numer ogłoszenia: 147315 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sokółce , Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. 085 7110900, faks
085 7110911.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby
Środowiskowego Domu Samopomocy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane
polegające na: Modernizacja części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby ŚDS. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty
budowlane polegające na przebudowie z rozbudową i remontem pomieszczeń istniejącego budynku Przedszkola Nr 5 w
Sokółce na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce. Zakres prac to min. roboty ogólnobudowlane,
wyburzenia, wymiana okien, roboty elektryczne, wymiana instalacji CO, roboty wod -kan. Zakres robót budowlanych obejmuje
w szczególności pomieszczenia na niskim i wysokim parterze..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy powinni udokumentować że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 1) minimum dwóch robót budowlanych
polegających na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu budynków w zakresie wykonania robót
ogólnobudowlanych o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia dysponowali
osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: ogólnobudowlanej
minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata), sanitarnej minimum
1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata), elektrycznej minimum 1
osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
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przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności
powodujących: 1) Zmiana nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 2) Zmiany są
korzystne dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy 3) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy niezależnych,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy, 4) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych
koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót, 5) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót, 6)
Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) 7) Zmiany w zakresie
przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 8) Strona
występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, wniosek o
zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 9) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://sokolka.pl/samorzad/informacje/zamowienia/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka
Plac Kościuszki 1 pokój nr 308.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1 pokój nr 207 - kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) - zwanej dalej "ustawą"
na

Modernizacja części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby
Środowiskowego Domu Samopomocy
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
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www.sokolka.pl
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Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
znak postępowania: GR 271.31.2013
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Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu
1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy
rozporządzeniami wykonawczymi.
2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych.
3.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust, 1 oraz
art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
4.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1)
Biuletyn Zamówień Publicznych
2)
strona internetowa Zamawiającego – http://sokolka.pl/samorzad/informacje/zamowienia/
3)
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
Rozdział 1.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Modernizacja części
pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby ŚDS. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty
budowlane polegające na przebudowie z rozbudową i remontem pomieszczeń istniejącego
budynku Przedszkola Nr 5 w Sokółce na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w
Sokółce. Zakres prac to min. roboty ogólnobudowlane, wyburzenia, wymiana okien, roboty
elektryczne, wymiana instalacji CO, roboty wod -kan. Zakres robót budowlanych obejmuje
w szczególności pomieszczenia na niskim i wysokim parterze.
2. Kod CPV 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych
związanych ze szkolnictwem, Kod CPV 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne,
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45331100-7 Instalowanie centralnego
ogrzewania,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót, oraz dokumentacja projektowa i przedmiary robót stanowiące Załącznik
Nr 1 do SIWZ.
4. W przypadku występowania w opisie przedmiotu zamówienia dokładnych materiałów i
producentów dopuszcza się zastosowanie innych produktów o właściwościach nie gorszych niż
zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Roboty należy wykonać zgodnie z: Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i
dokumentacją projektową.
7. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia
wykona również: powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie
wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na
czas prowadzenia robót.
8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Termin
gwarancji jakości wynosi 3 lata (36 miesięcy) od daty odbioru ostatecznego przez
Zamawiającego.
9. Przed przystąpieniem do wyceny robót, wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją
projektową oraz powinien dokonać szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania
zamówienia, w tym zgodności zakresu robót.
10. Kompletna dokumentacja techniczna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce w
Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – pok. nr 311 w godz. 8 00 - 1500 oraz jej kopia
stanowi element specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Rozdział 1 – opis przedmiotu
zamówienia).
11. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji,
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12. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec
zamawiającego. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
13. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez
ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
14. Do dnia 1 września 2013 r. w budynku nie będą przebywały dzieci uczęszczające do żłobka
i przedszkola. Prace wyburzeniowe, wymiany pionów kanalizacji sanitarnej, wodociągowej
i inne prace uciążliwe należy wykonać do tego terminu. Po 1 września 2013 r. w
remontowanym budynku będą odbywały się zajęcia z małymi dziećmi, Wykonawca musi
zapewnić należyty poziom zabezpieczenia prowadzonych robót, w sposób umożliwiający
funkcjonowanie przedszkola i żłobka w porozumieniu z dyrektorem placówki. Prowadzone
prace nie mogą zakłócać normalnego funkcjonowania przedszkola.
Rozdział 2.
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział 3.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 4.

Termin wykonania zamówienia

Ustala się termin wykonania zamówienia w terminie: do dnia 20 listopada 2013 r.
Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
2.
posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawcy powinni udokumentować że wykonali w
ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
1)
minimum dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy, przebudowy
lub remontu budynków w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych o wartości minimum 250
000,00 zł brutto każda.
3.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby
Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia dysponowali osobami
posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
ogólnobudowlanej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie
krótszym niż 3 lata),
sanitarnej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym
niż 3 lata),
elektrycznej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie
krótszym niż 3 lata).
5.
sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie.
6.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
7.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
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8.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
9.
Przy ocenie spełnienia warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający
przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ, mogą spełnić tylko niektórzy z
tych Wykonawców, tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych wykonawców były
spełnione łącznie.
10.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
12.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
13.
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą,
14.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1)
jest niezgodna z ustawą,
2)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
3)
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5)
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6)
zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7)
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15.
O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Rozdział 6.
Informacja o podwykonawcach
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest
wskazać w ofercie zakres tych prac.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia zamówienia podmiotowi utworzonemu w formie
konsorcjum. W takim przypadku podmiot ten powinien przedłożyć umowę o utworzeniu konsorcjum
zawierającą w szczególności prawa i obowiązki stron oraz uprawnienia i obowiązki jej lidera. Okres
trwania konsorcjum nie może być krótszy niż okres realizacji projektu wraz z okresem rękojmi i
gwarancji.
Rozdział 7.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach
1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust, 1 oraz art. 24 ust. 2
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w Rozdziale 7 ust. 1 pkt. 3 niniejszej
specyfikacji.
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22
ust. 1
6) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędna do wykonania zamówienia wiedzę i
doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) minimum dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy, przebudowy lub
remontu budynków w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych o wartości minimum 250
000,00 zł brutto każda.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
4) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku posiada niezbędnej do wykonania zamówienia
wiedzę i doświadczenie, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w
stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 pkt. 2 ust
1-3 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego
zamówienia dysponowali: osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
ogólnobudowlanej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie
krótszym niż 3 lata),
sanitarnej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż
3 lata),
elektrycznej minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym
niż 3 lata).
Dla potwierdzenia dysponowania w/w osobami Wykonawca składa wykaz osób wraz z
oświadczeniem iż wymienione w nim osoby posiadają wymagana przez Zamawiającego
uprawnienia budowlane.
6. W celu potwierdzenie spełniania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga aby
Wykonawca przedstawił dokumenty w odniesieniu do tych podmiotów wymienione w
Rozdziale 7 pkt. 2 ust 1-3
6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".
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2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w specyfikacji.
6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
8) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie
pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.
9) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.
7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców,
winno być dołączone do oferty,
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w
Rozdziale 7.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w
wybrany przez siebie sposób.
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej
części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty
złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu
oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. i 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
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Rozdział 8.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231)
Rozdział 9.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych
polskich [ PLN ].
Rozdział 10.

Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 54 2030 0045 1110 0000 0252 2200 (w tytule
przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z
postępowania.
Rozdział 11. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może przedłużyć
termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna)
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres
zamawiającego:
Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
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Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1,
za pomocą faksu na numer /85/ 711 09 11,
za pomocą poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej sokolka@sokolka.pl
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą
elektroniczną.
Rozdział 13.
Wyjaśnienie treści SIWZ
1.
2.
3.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2).
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
wyżej, po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
Rozdział 14. Modyfikacja treści specyfikacji
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej
zamawiającego.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert, Wszelkie prawa i
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych
„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych",
przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przestanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień
publicznych.
6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych" zamawiający zamieści
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Rozdział 15. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione
zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Uzupełniane
Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
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oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
2. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może
skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień
publicznych,
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
1) spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
2) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego.
4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki,
podlega odrzuceniu.
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Krzysztof Sarosiek tel. /85/711 09 44, fax /85/711 09 11, e-mail: gpk3@sokolka.pl
2) Grzegorz Kucharewicz tel. /85/711 09 44, fax /85/711 09 11, e-mail: gpk4@sokolka.pl
Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nazwa i Adres Oferenta
Urząd Miejski w Sokółce
16-100 Sokółka
Plac Kościuszki 1

OFERTA NA
Modernizację części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby ŚDS
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 6 sierpnia 2013 r. godz. 10.00
7. Informacje pozostałe:
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
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2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana
kolejnymi numerami,
3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może
stanowić odrębną część oferty),
4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji
8. Zmiana / wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić
lub wycofać ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,
przed upływem terminu składania ofert,
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt 6 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zwrot oferty bez otwierania
1) Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Rozdział 17.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac
Kościuszki 1, pokój nr 207 – kancelaria, w terminie do dnia 6 sierpnia 2013 r., godz. 10.00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki
1, pokój nr 101 dnia 6 sierpnia 2013 r., godz. 10.05
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
Rozdział 18.
Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001r. o cenach, Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 ze zmianami).
2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia
(umowy) i uwzględnienia wszystkich niezbędnych dodatkowych kosztów do wykonania
zamówienia, a nie ujętych w specyfikacji.
3. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej. Cena winna
być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT .
4. Wykonawca opracowuje kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na
obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i
usług.
5. Cena jednostkowa w kosztorysie ofertowym musi być podana z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
6. Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do
dwóch miejsc po przecinku).
7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje szacunkowe ceny brutto za realizację zamówienia.
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8. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – wymóg ten dotyczy
kwoty wpisanej w druku oferty.
9. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.
10. Rozliczanie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe
przedstawione w ofercie, według faktycznie wykonanych i odebranych robót budowlanych.
11. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział 19.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania
jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone w SIWZ,
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne
określone w SIWZ,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
5) wniesiono poprawnie wadium
6) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego
2. W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.
Przy zastosowaniu tej metody dla każdej przyjętej oferty, zostanie opracowany wskaźnik oceny
oferty mniejszy bądź równy 100 pkt. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wygrywa
przetarg. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferty zostaną przeliczone według podanego poniżej:
KC= CN / COB x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Rozdział 20.
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
1.
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- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców
podając w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w szczególności:
1) nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz
łączną liczbę przyznanych punktów,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4) termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
zgodnie z dyspozycjami art. 94 ustawy Pzp.
5. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
Rozdział 21.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W wysokości 10
% wartości umowy.
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 54 2030 0045 1110 0000 0252 2200, z dopiskiem zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na wykonanie Modernizacji części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na
potrzeby ŚDS
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wyniesie
30 % wysokości zabezpieczenia.
Rozdział 22. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9 do SIWZ.
2. Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z
poniższych okoliczności powodujących:
1) Zmiana nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
2) Zmiany są korzystne dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
3)
Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od wykonawcy
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
4)
Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania
robót dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót,
5) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót,
6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT)
7) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest
skutkiem zmiany przepisów prawa,
8) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,
1.
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9) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
Rozdział 23.
Inne informacje
1. Nie przewiduje się:
1)
zawarcia umowy ramowej,
2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Zadanie będzie finansowane z budżetu gminy Sokółka oraz ze środków budżetu Państwa
przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania w/w środków.
Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie i skarga.
Rozdział 25. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
publicznych
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9

Dokumentacja techniczna
Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
Informacje o personelu – wykaz osób
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d
Wykaz wykonanych usług
Wzór oferty
Istotne postanowienia umowy
..........................
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Załącznik Nr 1.

Dokumentacja techniczna.
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OPIS TECHNICZNY
Ogólna charakterystyka obiektu
• Kubatura

6987,90 m3

• Powierzchnia użytkowa 1457,79m2
• Powierzchnia zabudowy 732,50m2
Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym.
Na parterze i piętrze budynku pomieszczenia dla dzieci, z parteru, z parteru wyjście na tarasy,
wschodnia część budynku mieszkalna z oddzielną klatką schodową.
W piwnicy zlokalizowane są kuchnie z magazynami, pralnie z suszarnią, wentylatornię,
pomieszczenia socjalne personelu oraz hydrowęzeł z wodomierzem.
Wejścia do budynku
• W części środkowej
• Od strony południowej do mieszkania
• Od strony zachodniej 2 wejścia do magazynu i pralni
• Od strony wschodniej wejście do magazynu odpadów
Konstrukcja
Konstrukcję budynku stanowią elementy prefabrykowane typowe wielkoblokowe typu „cegła
żerańska” wg KBI 31.3.3./13/-72 wys. Kondygnacji 3,30m. Układ konstrukcyjny podłużny składa
się z następujących elementów nośnych:
• Ściany zewnętrzne grubości 42cm z otworami okiennymi wykonane z bloków w kształcie
ramek portalowych ocieplonych od zewnątrz i wypełnionych do wysokości parapetu
betonem lekkim.
• Ściany wewnętrzne nośne z bloków kanałowych gr.24cm.
• Stropodach z płytek korytkowych typowych opartych na ściankach działowych
ażurowych z cegły dziurawki.

• Strop nad piętrami z elementów prefabrykowanych, kanałowych typu Żerań, nad
parterem z płyt kanałowych częściowo szkolnych, częściowo żerańskiego, przy pionach
wentylacyjnych między płytami elementy wylewane.
• Klatki schodowe wylewane
• Trzony wentylacyjne grawitacyjne typowe, prefabrykowane, samonośne z elementów
drobnowymiarowych.
• Ściany piwniczne z cegły ceramicznej kl. 150 na zaprawie cement.-wapiennej.
• Pod ścianami ławy żelbetowe z betonu o Rw=140at
Wykończenie i wyposażenie wnętrz
Podłogi
• We wszystkich pomieszczeniach dziecięcych – klepka
• Izolatkach, rozbieralniach, korytarzach, pom. biurowych – płytki PCV
• W łazienkach, pomieszczeniach kuchennych, węzłach sanitarnych – terakota
• W magazynach – posadzka cementowa
Ściany i sufity
• We wszystkich pomieszczeniach dla dzieci, administracyjnych i socjalnych – tynki III
kategori
• W łazienkach, kuchni, pralni glazura do wysokości 2,05m
Stolarka
Okna typowe szpitalne Oz2 typowe, drzwi balkonowe OB9 oraz typowe stosowane w
budownictwie mieszkaniowym O1, O2
Drzwi wewnętrzne typowe pełne, szklone z okienkami podawczymi.

Parapety
Parapety indywidualne prefabrykowane z lastryka

Ślusarka
Okna i drzwi przedsionka wykonane z typowych elementów ślusarki KBI –32.8/6/-69
Balustrady na klatkach schodowych, balkonach i tarasach z prętów pionowych.

Wentylacja
Do wszystkich pomieszczeń wentylacyjnych doprowadzone pionowe kanały wentylacji
grawitacyjnej.

Wykończenie zewnętrzne
Tynki zewnętrzne z terrazytu jasnoszarego nakrapiane.
Pokrycie dachu-2razy papa na lepiku
Nawierzchni tarasów i schodków zewnętrznych – lastryko szlifowane.
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Biuro Usług :

- projektowanie budynków i budowli,
- kosztorysowanie,
- wycena nieruchomości i środków trwałych,
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
w ramach
Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola nr 5
z wykonaniem prac remontowych w celu dostosowania
pomieszczeń do użytkowania jako przedszkolne,
Ośrodek Pomocy Społecznej
i Środowiskowy Dom Samopomocy

INWESTOR:

Urząd Miejski w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Pl. Kościuszki 1

ADRES
BUDOWY:

Obręb 34 Sokółka, ul. Os. Centrum 18
Dz. Nr: 866/3, 867/1, 868, 869, 870, 993
jedn. ewid. 2011084 Sokółka

PROJEKTANT: inż. EUGENIUSZ ŁAZEWSKI
uprawniony (bez ograniczeń) projektant oraz
kierownik budowy i robót w specjalności:
-inst.-inż. w zakr. sieci gazowych oraz
klimatyzacyjno-wentylacyjnych BŁ/180/89
-inst.inż. w zakresie sieci i inst. sanitarnych
BŁ/31/76
Nr PDL/IS/1801/01 w P.O.I.I.B.

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. JACEK ŁAZEWSKI
upr. bud. Nr Bł/158/02 do projektowania
w specj. inst. bez ograniczeń w zakresie sieci,
inst. i urządz. wod.kan., ciepln., wentyl. i
gaz.
Nr PDL/IS/0640/03 w P.O.I.I.B.

Sokółka, dnia: 25 kwiecień 2013r.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w ramach
„Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola nr 5 z wykonaniem prac remontowych w celu
dostosowania pomieszczeń do użytkowania jako przedszkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej i
Środowiskowy Dom Samopomocy”.
1. Cześć ogólna.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem
opracowania
jest
projekt
rozbudowywanym/przebudowywanym budynku.

budowlany

instalacji

C.O.

w

1.2. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją,
- projekt branży architektoniczno-budowlanej, elektrycznej oraz wod-kan,
- uzgodnienia robocze,
- plan sytuacyjny,
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" - cz.II "Instalacje
sanitarne i przemysłowe"
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2002.04.12 w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75 z dn. 2002.06.15) z późniejszymi
zmianami,
- obowiązujące przepisy,
Obliczeń dokonano za pomocą programów komputerowych:
- KAN OZC 4.01
- KAN co-Graf 3.6
1.3. Charakterystyka budynku:

Wskaźniki cieplne:
- wskaźnik kubaturowy Qv = 21,1 W/m3
- wskaźnik na 1 m2 pow. Qa = 64,7 W/m2
Budynek murowany, trójkondygnacyjny, z niskim parterem, o kubaturze ogrzewanej 5100 m3 i
pow. ogrzewanej 1660 m2
Pozostałe wskaźniki cieplne znajdują się w części obliczeniowej niniejszego opracowania.
2. Opis instalacji co.:
2.1. Opis ogólny:

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania z rur stalowych wodną, niskoparametrową,
pompową, ciśnieniową z rozdziałem mieszanym. Parametry pracy instalacji:
- projektowe obciążenie cieplne budynku:
122 kW
- parametry pracy instalacji:
80/60 °C
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- opór hydrauliczny instalacji:
- całkowity strumień wody w instalacji:

3,673 m sł.w.
1,457 kg/s

Projektowana instalacja co. zasilana będzie z istniejącego węzła cieplnego c.o./c.w.u.
spełniającego wymogi pracy w nowym układzie (węzeł cieplny pozostawia się bez zmian do
dalszej eksploatacji).
Istn. źródło ciepła - wymiennik ciepła płytowy LPM typu HL 1-66 z 2005r. o Qmax=150 kW
pozostawić do dalszej eksploatacji.
Istn. pompę obiegową co. LFP Leszno typu 32POt60 A/B pozostawić do dalszej eksploatacji
(praca na 1 biegu).
Istn. zabezpieczenie instalacji co. przed wzrostem ciśnienia - naczynia wzbiorcze przeponowe
„Reflex" typu N o poj. 80 1: 2 szt wraz z istn. zaworami bezpieczeństwa - do pozostawienia.
Projekt obejmuje instalację co. od istn. rozdzielaczy.
UWAGA: Niniejszy projekt rozpatrywać bezwzględnie łącznie z projektami innych branż. W
przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy opracowaniami różnych brani
niezwłocznie zawiadomić projektanta o zaistniałych kolizjach.
2.2. Stan istniejący instalacji c.o.:
Istniejąca instalacja co. jest wykonana z rur stalowych łączonych poprzez spawanie.
Istniejące poziome przewody rozprowadzające (leżaki) zlokalizowane częściowo w kanałach
podpodłogowych przewidziano do wymiany (zły stan techniczny). Piony tradycyjne - do likwidacji.
Istniejące grzejniki żeliwne - do likwidacji.
Istn. leżaki w części posiadają izolację z waty szklanej w płaszczu gipsowym.
Generalnie cała istniejąca instalacja w przebudowywanym budynku przewidziana jest do wymiany na
nową. Szczegółowy opis stanu projektowanego rurociągów w pkt. 2.3.
Do likwidacji przewidziano orientacyjnie:
- około 650 mb rur stalowych (ø10mm÷ø65mm)
- grzejniki istniejące ok. 1300 członów grzejników żeliwnych.
2.3. Rurociągi:
Zaprojektowano włączenie projektowanej instalacji co. do istn. rozdzielaczy w pomieszczeniu węzła
cieplnego.
Projektowana instalacja z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie. Przewody
poziome prowadzić ze spadkiem min. 3‰ w kierunku źródła ciepła (ew. pionów i odpowietrzników
automatycznych i grzejników). Główny spust wody z instalacji poprzez zawory spustowe zamontowane w
istn. rozdzielaczach co. Dodatkowe spusty wody z instalacji poprzez zaprojektowane zawory grzejnikowe
powrotne „Danfoss” RLV w wersji prostej i kątowej.
Trasy przewodów przedstawiono w części graficznej opracowania.
Wszystkie przewody pomalować zgodnie z przepisami.
Główne rozprowadzające instalacji c.o. (parter) należy prowadzić w przestrzeni pomiędzy
stropem, a sufitem podwieszanym w izolacji z pianki PE.
Przewody rozprowadzające w pomieszczeniach użytkowanych do obsługi ludzi (świetlica,
pomieszczenia zabaw itp.) w budynku należy prowadzić w bruzdach w izolacji rur stosując przy
podejściach do grzejników bocznozasilanych zawory kątowe. W pomieszczeniach, które nie są
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ogólnie dostępne (np. pom. gospodarcze, magazynowe, techniczne itp.) przewody można prowadzić
po ścianach zewn. (od wewnątrz).
Maksymalnie wykorzystać istn. wnęki na posadowienie grzejników.
Piony wyposażyć w miejscach ich włączenia do leżaków w zawory odcinające kulowe. W niezbędnych
miejscach zaprojektowano kryzy (zgodnie z częścią graficzną Rys. 5 i zestawieniem materiałów).
Ponadto regulację instalacji przewidziano za pomocą zaworów termostatycznych przygrzejnikowych z
nastawą wstępną. Nastawy pokazano w części graficznej opracowania (Rys. 5).
UWAGA: Dopuszcza się zamianę rur stalowych czarnych na inne materiały pod warunkiem zgody
Inwestora i projektanta zachowując zaprojektowane zamienne średnice rur zgodnie z tabelą
znajdującą się na str. Nr 6.
2.4. Grzejniki:
We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe typu
PURMO typ C i CV - wg części graficznej, zestawienie w części obliczeniowej.
Rozmieszczenie grzejników przedstawiono w części graficznej opracowania.
Wszystkie grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne „DANFOSS" RA-N w wersjach
prostej i kątowej wraz z głowicami na gałązce zasilającej i w zawory powrotne z końcówką spustową
„Danfoss” RLV w wersji prostej i kątowej (odcinające grzejnik przy pracy pozostałej części instalacji c.o.,
umieszczone na gałązkach powrotnych).
Grzejniki z podłączeniem oddolnym również wyposażone będą w typowy zestaw odcinający jeden
grzejnik przy pracy pozostałej części instalacji oraz w głowice termostatyczna.
W pomieszczeniach narażonych na wilgoć (łazienki, kuchnie, WC, itp.) bezwzględnie zastosować
grzejniki w 3-ciej klasie zabezpieczenia (odporne na wilgoć).
2.5. Regulacja instalacji:
2.5.1. Zawory termostatyczne:
Na każdym grzejniku zamontowany będzie zawór termostatyczny z nastawą wstępną firmy
„DANFOSS" RA-N w wersjach prostej i kątowej wraz z głowicami. Nastawy wstępne zaworów
(kryzowanie i regulacja instalacji) podano w części graficznej (na Rys. Nr 5 - rozwinięcie instalacji co.).
Zastosowano zawory o średnicach ø10÷15 mm - zgodnie ze średnicą gałązki zasilającej.
Głowice zaworów w wykonaniu z zamknięciem (blokadą) uniemożliwiającym „kręcenie" głowicą
osobom niepowołanym (np. dzieciom).
2.5.2. Zawory podpionowe:
Piony wyposażyć w miejscach ich włączenia do leżaków w zawory odcinające kulowe z możliwością
spustu wody z danego pionu.
2.6. Odpowietrzenie instalacji co.:
Instalacja odpowietrzana będzie za pomocą odpowietrzników automatycznych ø15 mm umieszczonych
na poszczególnych pionach zasilających oraz w najwyższych punktach rozprowadzających.
Odpowietrzniki zamontować na wys. min. 2,0m nad posadzką.
2.7. Odwodnienie instalacji:
Główny spust wody z instalacji poprzez zawory spustowe zamontowane w istn. rozdzielaczach co.
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Dodatkowe spusty wody z instalacji parteru jak również wszystkich grzejników bocznozasilanych poprzez
zaprojektowane zawory grzejnikowe powrotne RLV-P, a w przypadku grzejników z zasilaniem oddolnym
przez zawory „zespolone”.
2.8. Izolacja antykorozyjna i termiczna:
Po zamontowaniu i pozytywnych próbach należy przewody rozprowadzające oczyścić ręcznie
szczotkami drucianymi, odtłuścić, a następnie pomalować.
Do zabezpieczeń antykorozyjnych przewodów stalowych stosować np. następujące materiały:
- materiał podkładowy - farba krzemianowo-cynkowa
- materiał powierzchniowy - dwukrotnie emalia kreodurowa syntetyczna odporna na temperaturę
473K o symbolu 7962-000-250.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót przy temperaturze < 278 K oraz gdy elementy grzejne posiadają temp ~313 K.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności przewody stalowe leżaków (poprowadzonych
pod stropem) i innych (ewentualnie wbudowanych w bruzdy pionów i gałązek) zaizolować (po uprzednim
czyszczeniu szczotkami do II stopnia czystości i malowaniu) otulinami typu TERMAFLEX lub
STEINONORM 300 lub podobnymi posiadającymi atesty.

Grubość izolacji STEINONORM 300:
Średnica rurociągu

Grubość izolacji na zasilaniu

Grubość izolacji na powrocie

Ø15 mm
Ø20 mm
Ø25 mm
Ø32 mm
Ø40 mm
Ø50 mm

20
20
20
25
25
25

20
20
20
20
20
25

Przewody izolowane niezabudowane (np. w pom. węzła cieplnego) muszą być wyposażone w izolację
j/w dodatkowo w płaszczu PVC.
2.9. Próby instalacji:
Wszelkie próby ciśnieniowe bezwzględnie wykonywać przy odcięciu istn. węzła cieplnego (ochrona
np. przed uszkodzeniem naczyń przeponowych i pomiarowych).
Po zmontowaniu należy instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie min. 4 bary. Po
zmontowaniu i uruchomieniu instalacji należy przeprowadzić próbę na gorąco z regulacją układu (nastawy
zaworów termostatycznych).
2.10. Uwagi końcowe:
1) Całość instalacji należy wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom II. „Instalacje sanitarne i
przemysłowe".
2) Ewentualne zmiany w instalacji należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem.
3) Pełne wyniki obliczeń instalacji i nastaw zaworów termostatycznych znajdują się w egz. archiwalnym
projektanta.
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5) Elementy instalacji, szczegóły, brakujące dane, nie ujęte w części opisowej niniejszego
projektu - wg części graficznej (rysunkowej) projektu.
6) Przed wykonaniem regulacji co. instalację należy dokładnie przepłukać wodą wodociągową
(do uzyskania wypływu czystej wody) - zawory bez głowic termostatycznych i przy
ustawieniu max otwarcia nastaw wstępnych.
7) Wszystkie urządzenia powinny posiadać dopuszczenia do zastosowania.
8) Każdorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwę produktu lub nazwę jego
producenta, należy przez to rozumieć również inny produkt o parametrach mu
odpowiadających pod warunkiem zgody Inwestora i Projektanta.
9) Dopuszcza się w porozumieniu z Inwestorem i projektantem zamianę rur stalowych na inne.
Przy zmianie rodzaju rur utrzymać w każdym przypadku min. średnice wewnętrzne rur
wynikające z niniejszego projektu np. posiłkując się tabelą j/n:
wymiary w mm
Rury stalowe
Dnom

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

D zew

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

D wew

12,5
16
21,6
27,2
35,9
41,8
53
68,8
80,8
105,3

Rury wielowarstwowe
PE-RT/Al/PE-HD
Dnom
D zew
D wew

14
16
20
26
32
40
50
63

14
16
20
26
32
40
50
63

10
12
16
20
26
33
42
54

Rury miedziane
Dnom
8
10
12
15
18
22
28
35
42
54
64
76
89
108

D zew
8
10
12
15
18
22
28
35
42
54
64
76,1
88,9
108

D wew
6
8
10
13
16
20
25
32
39
50
60
72,1
84,9
103

W przypadku wątpliwości co do średnic rur zamiennych projektant prosi o kontakt.
PROJEKTANT:
Projektant:
inż. EUGENIUSZ ŁAZEWSKI
uprawniony (bez ograniczeń) projektant oraz
kierownik budowy i robót w specjalności:
-inst.-inż. w zakr. sieci gazowych oraz
klimatyzacyjno-wentylacyjnych BŁ/180/89
-inst.inż. w zakresie sieci i inst. sanitarnych.
BŁ/31/76
Nr PDL/IS/1801/01 w P.O.I.I.B.

Biuro Usług :

- projektowanie budynków i budowli,
- kosztorysowanie,
- wycena nieruchomości i środków trwałych,
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-inst.-inż. w zakr. sieci gazowych oraz
klimatyzacyjno-wentylacyjnych BŁ/180/89
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BŁ/31/76
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlany przebudowy instalacji wewn. wod-kan., c.w.u. z
cyrkulacją, wentylacji oraz przykanalika kanalizacji sanitarnej w ramach
Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola nr 5 z wykonaniem prac
remontowych
w
celu
dostosowania
pomieszczeń
do
użytkowania
jako
przedszkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy na
Dz. Nr: 866/3, 867/1, 868, 869, 870, 993, ul. Os. Centrum 18 w Sokółce.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA:
1.1) Przedmiot, zakres i cel realizacji inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest n/w zakres robót:
- przykanalik kanalizacji sanitarnej,
- instalacja wewnętrzna wod-kan. i c.w.u. z cyrkulacją,
- instalacja wentylacja grawitacyjno-mechaniczna,
- demontaż istn. elementów instalacji wod-kan, c.w.u. z cyrkulacją,
wentylacji i przykanalika k.s.
Celem
realizacji
jest
potrzeba
zapewnienia
funkcjonowania
projektowanego obiektu w zakresie podstawowej gospodarki wodno-ściekowej i
wentylacji w nawiązaniu do nowego przeznaczenia budynku.
1.2) Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją,
- projekt branży architektoniczno-budowlanej, elektrycznej oraz C.O.,
- Audyt energetyczny nr 33/2008 opracowany przez mgr inż. Elżbietę
Piotrowską, Białystok lipiec 2008r.,
- uzgodnienia robocze,
- projekt zagospodarowania terenu 1:500,
- obowiązujące przepisy i normy,
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- BN-83/8836-02 Roboty ziemne
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane
- PN-93/C-04607
- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" cz.II "Instalacje sanitarne i przemysłowe"
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych;
wodociągi, kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską
Korporację techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2002.04.12 w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr75 z dn. 2002.06.15),
- Dz.U. Nr 109 poz.1156 z dnia 2004.05.12 - Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie,
- Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 2003.12.05 - Ustawa z dn. 2003.11.21 —
Prawo budowlane,
- Dz.U. Nr 93 poz. 888 z dnia 2004.04.30 – Ustawa z dnia 2004.04.16 o
zmianie ustawy Prawo Budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.
- Dz.U. Nr. 120 poz.1126 z dn. 2003.07.10 - Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej
B.I.O.Z. oraz planu B.I.O.Z.,
- Dz.U. Nr. 47 poz.401 z dn. 2003.03.19 - Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- “Poradnik projektanta ” systemu KAN-therm.
Obliczeń dokonano za pomocą programu komputerowego KAN H2O 1.5.

1.3) Charakterystyka budynku:
Budynek murowany, trójkondygnacyjny (parter, wysoki parter i I. piętro)
o kubaturze ~6988 m3 i powierzchni użytkowej ~1645 m2.
Wskaźniki cieplne I etapu budowy:
- wskaźnik kubaturowy Qv = 21,1 W/m3
- wskaźnik na 1 m2 pow. QA = 64,7 W/m2
1.4) Zestawienie danych podłoża gruntowego.
Badany teren budują piaski drobne zaglinione.
Woda gruntowa występuje poniżej 2,5m p.p.t. istn.
Podłoże gruntowe dobre do posadowienia przewodów.
II) CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA:
2.1) Przykanalik kanalizacji sanitarnej:
Zaprojektowano przykanalik z rur
0,200m PVC klasy SN8 łączonych na
kielich i typową uszczelkę gumową. Odprowadzenie ścieków do istn.
przykanalika kanalizacji sanitarnej
0,20m PVC i dalej do sieci k.s.
0,20m w ul. Wróblewskiego.
Wcięcie do istn. studz. rew-kontr.
1,20m zlokalizowanej na istn.
przyłączu.
Na terenie posesji zaprojektowano studz. inspekcyjne
425mm z tworzyw
sztucznych z włazem klasy B125.
Wszystkie przewody układać na podłożu gruntowym, na podsypce
wyrównawczej o gr. min. 10 cm.
Miejsce lokalizacji i szczegółowy sposób posadowienia i wykonania
wszystkich elementów proj. przykanalika kanalizacji podano w części
graficznej opracowania.
UWAGA:
1. Połączenia (przejścia) przewodów wykonać z wykorzystaniem typowych
kształtek przejściowych i króćców z tworzyw sztucznych z odpowiednimi
uszczelkami gumowymi.
2. Przykanalik wykonać przed wykonaniem instalacji k.s. wewnętrznej
(zapewnienie odbioru ścieków przy podłączaniu kolejnych odbiorników k.s.
wewn.
3. Dopuszcza się zamianę materiałów na inne pod warunkiem utrzymania
parametrów technicznych i za zgodą zainteresowanych stron.
4. Wszystkie materiały muszą mieć stosowane atesty, oznakowanie i
dopuszczenia do ich stosowania.
5. Istniejący przykanalik z rur kamionkowych przewidziano do likwidacji z
powodu braku drożności i złego stanu technicznego.
PODSTAWOWE WYTYCZNE DO PRZESTRZEGANIA
w trakcie wykonawstwa przewodów kanalizacji z rur PVC i PP:
- przewody z PP i PVC montować przy temp +5 30 C,
- w przypadku możliwości zagrożenia kontaktem przewodu z takimi jak smoła
czy asfalt należy je zabezpieczyć przed negatywnym wpływem tych
substancji poprzez np. zainstalowanie rury osłonowej lub owinięcie
grubą folią polietylenową,
- podłoże należy wyprofilować tak, aby rura spoczywała na nim min 1/4
całej powierzchni,
- przekopanie wykopu należy wypełnić piaskiem dobrze zagęszczonym,
- utrzymać kontrolę wykonania podłoża,
- dno wykopu bez kamieni.
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2.1.1. WYTYCZNE WYKONANIA:
a) Wstęp - niniejsze opracowanie dotyczy zagadnień organizacji i
technologii budowy oraz wbudowania podstawowych elementów kanałów.
Przewidziany w projekcie sposób wykonania może służyć jako ogólne
wytyczne do prowadzenia budowy i ma na celu zwrócenie uwagi na trudności
wykonawstwa.
Budowę należy rozpocząć od robót przygotowawczych tj:
- wytyczenia trasy,
- sprawdzenia rzędnych terenu w miejscu lokalizacji studzienek,
- przygotowania podstawowego zaplecza budowy,
- wykonanie kontrolnych odkrywek w miejscu występowania istn.
uzbrojenia,
- wszystkie elementy nawierzchni do odtworzenia/wykonania wg proj.
branży architektonicznej i drogowej.
b) WYKONANIE WYKOPÓW:
Wykonanie wykopów:
Zaprojektowano wykonywanie wykopów j/n:
- mechaniczne ze skarpą na przestrzeni otwartej,
W w/w przypadkach bezwzględnie wykopy wykonywać zgodnie z normą
branżową BN-83/8836-02 oraz stosując klasyfikację gruntu wg PN-81/B03020 i PN-86/B-02480 oraz stosując PN-75/E-05100.
- ręczne z zastosowaniem wykopu wąskoprzestrzennego z umocnieniem ścian
wykopu wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo – ażurowo z
zachowaniem szczególnej ostrożności:
w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istn. uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego na warunkach właścicieli posesji i gestorów sieci,
w pobliżu czynnych linii energetycznych napowietrznych (w
przypadku braku możliwości ich czasowego wyłączenia zgodnie z
normą PN-75/E-05100).
Składowanie urobku na odkład w ilości 100
późniejszego wykonywania zasypki.
Nadmiar urobku do zastosowania na miejscu.

celem wykorzystania do

c)

Zasady eksploatacji, bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywaniu
studzienki inspekcyjnej na istn. kanale k.s.:
Przy wykonywaniu wcięcia do istn. kanału k.s. należy przestrzegać
ogólnych
zasad
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy,
wynikających
z
obowiązujących przepisów.
Poniżej podaje się tylko najważniejsze zasady bhp.:
- Ścieki bytowo-gospodarcze, ze względu na możliwą obecność w nich
bakterii chorobotwórczych, stanowią poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia
pracowników zatrudnionych przy eksploatacji. W związku z tym pracownicy ci
powinni być co najmniej raz w roku poddawani badaniom lekarskim.
Pracownicy
zatrudnieni
przy
robotach
przystosowawczych
i
eksploatacji powinni posiadać umiejętność niesienia pierwszej pomocy w
razie nieszczęśliwego wypadku. Ponadto powinni przejść przeszkolenie z
zakresu bhp.
UWAGA:
1) Wykopy wykonać zgodnie z normą branżową BN-83/8836-02 oraz stosując
klasyfikację gruntu wg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zachować
wymagane wg normy PN-75/E-05100 odległości od skrajnego, czynnego
przewodu istn. linii napowietrznej. W innym przypadku dokonać czasowego
wyłączenia linii energetycznych, a w przypadku braku takiej możliwości
roboty wykonywać ręcznie.
Wykonanie robót mechanicznych max do głębokości posadowienia 1/2 rury.
Dokopanie ręczne.
2) Zasypkę kanału wykonać piaskiem lub żwirem do 30cm ponad górę rury z
jednoczesnym zagęszczeniem. Nie używać do zasypywania wykopu urobku
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miejscowego w przypadku stwierdzenia gruzu i kamieni.
3) Przed rozpoczęciem wykonywania robót bezwzględnie dokonać odkrywek
istn. ław fundamentowych i sprawdzenia głębokości ich posadowienia.
d) UŁOŻENIE KANAŁÓW:
Kanały ułożyć j/n:
- kanały układać na podsypce z piasku gr. min. 10 cm z jednoczesnym
obustronnym dokładnym podbiciem.
- podłoże należy wyprofilować tak, aby rura spoczywała na nim min. 1/4
swej powierzchni.
- przekopanie wykopu wypełnić piaskiem odpowiednio zagęszczonym
- zasypka wraz z ubijaniem, warstwą piasku/żwiru z urobku warstwami max
10cm do wysokości min 30 cm ponad wierzch rury.
e) SPOSÓB ZAGĘSZCZANIA:
W trakcie zakładania rur z tworzyw sztucznych metoda zagęszczania jest
ważnym czynnikiem w osiągnięciu pożądanego oparcia bocznego (stopień
zagęszczenia). Do zagęszczania można wykorzystywać sprzęt zmechanizowany
albo ubijanie nogami.
Poniżej podano osiągalne procenty zagęszczenia przy zastosowaniu
różnego sprzętu. Podobnie podano przybliżone związki między zastosowaniem
Proctora standardowego (SP) a Proctora zmodyfikowanego (MP), w przypadku
zastosowania materiału trącego.

Proctor standardowy (SP)
78%
83%
88%
98%
Zagęszczenie
następująco:

do

ok.

95%

z

zastosowaniem

Proctor zmodyfikowany (MP)
75%
80%
85%
95%

Proctora

zmodyfikowanego

(MP)

uzyskuje

się

- po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem
płytowym (50 do 100 kg) o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego
zagęszczania po obu stronach przewodu,
- po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem
płytowym (50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa
ochronna o grubości 0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do
zagęszczenia nad przewodem,
- po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem
płytowym (100 do 200 kg). Minimalna warstwa ochronna 0,4 m,
- po trzykrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m.
Zagęszczenie urobku (zasypki wykopu) pod chodnikami wykonać min. do
wartości 95% wg Proctora. Pozostałe miejsca – 85%.
UWAGA:
1) Przed rozpoczęciem przebudowy przykanalika i inst. k.s. bezwzględnie
w pierwszej kolejności dokonać odkrywek istn. uzbrojenia i ław
fundamentowych.
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2) Warunkiem dokonania odbioru końcowego przez Inwestora jest wykonanie
przez wykonawcę powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
3) W trakcie zasypywania wykopu bezwzględnie dokonać zagęszczenia
zasypki urobku warstwami grubości max 20cm (zagęszczanie ręczne w
strefie lokalizacji przewodów).
4) Całość robót wykonać zgodnie z częścią graficzną i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
opracowanych przez Polską Korporację Techn. Sanit. S.G.G. i K. przy
współpracy z M.G.P. i B. oraz C.O.B.R. Tech. Inst. „Instal”.
5)
UWAGA!
WYKOPY
GŁEBOKIE.
ROBOTY
DO
WYKONANIA
PRZEZ
FIRMY
SPECJALISTYCZNE.
6)
Bezwzględnie
nie
zmieniać
lokalizacji i rzędnych uzbrojenia
przedstawionego w części graficznej bez zgody Inwestora i Projektanta.
7) Proj. obiekty nie zagrażają istniejącym obiektom budowlanym pod
warunkiem zachowania przyjętej technologii wykonania robót.
8) Realizacja przykanalika kanalizacji sanitarnej pomimo zlokalizowanego
na terenie posesji Inwestora wymaga spełnienia przez Inwestora
wszelkich wymaganych czynności formalno-prawnych.
9) Nie wyklucza się występowania istn. dodatkowego uzbrojenia nie
wykazanego przez służby geodezyjne. Rozpoczęcie robót każdorazowo
wymaga dodatkowego wywiadu środowiskowego z właścicielami posesji.
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za istniejące podziemne i
nadziemne uzbrojenie terenu nie wykazane przez służby geodezyjne na
niniejszym podkładzie geodezyjnym lub zlokalizowane niezgodnie z
rzeczywistym stanem w terenie.
2.2) Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej:
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV
0,025 0,16m.
łączonych na kielich i typową uszczelkę gumową dla potrzeb kanalizacji
bytowo-gosp.
Dla
potrzeb
ścieków
tzw.
technologicznych
(węzeł
cieplny)
odprowadzających wodę spustową z instalacji centralnego ogrzewania
zaprojektowano kanalizację z rur żeliwnych bezciśnieniowych wraz z wpustem
o średnicy 0,10 m łączonych na kielich, uszczelnianych na sznur czarny i
cement z odprowadzeniem do istn. studz. schładzjącej 0,80 m i gł. 1,0 m i
dalej do kanalizacji zewnętrznej poprzez pompkę ręczną skrzydełkową 32mm.
Studzienka schładzająca wymaga naprawy i renowacji.
Ponadto dla potrzeb obsługi kuchni (odprowadzenie ścieków ze zmywaków
i zlewozmywaków) zaprojektowano na odpływie łapacze tłuszczu.
Bezwzględnie temperatura zrzucanych ścieków z kuchni i zmywalni
(szczególnie z wyparzacza) oraz wyparzaczy nie powinna przekraczać 60 C.
W pomieszczeniu kuchni i zmywalni zastosować wpusty podłogowe z
osadnikami (wiaderkami).
Wszystkie piony muszą być wyposażone w rewizję oraz posiadać
umocowanie stałe i jedno mocowanie przesuwne. Między przewodami a obejmą
należy stosować podkładki elastyczne.
Po zakończeniu montażu podejść, piony należy sprawdzić na szczelność w
czasie swobodnego przepływu wody, a poziomy po ich napełnieniu powyżej
kolana łączącego pion z poziomem.
Na
tzw.
„ślepych”
pionach
zamontować
zawory
powietrzne
(napowietrzające) np.: „DURGO” o średnicy dostosowanej do pionu.
Ustawienie urządzeń sanitarnych, wykonanie pionów i poziomów wod-kan
musi być wykonane po uprzednim wykonaniu otworów kontrolnych w części
istn. budynku.
Odprowadzenie ścieków do proj. przykanalika kanalizacji sanitarnej
zewnętrznej 0,20m PVC i dalej do istn. sieci kanalizacyjnej ulicznej.
Ogólna ilość ścieków od użytkowników z projektowanego obiektu 0,9
zapotrzebowania wody.
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0,9 × Qśr.dob.w.=0,9 × 6,43 = 5,8 m3/d
0,9 × Qmax.h.= 0,9 × 1,7 m3/h = 1,53 m3/h =0,425 l/s
UWAGA: 1) Ułożenie leżaków na podsypce wyrównawczej z piasku gr. min 5cm
(podłoże naturalne) z jednoczesnym dokładnym podbiciem rur
piaskiem dobrze zagęszczonym. Zasypka min 30cm ponad wierzch
rury.
Rys. Ułożenie kanału.

2) Wykopy o gł. Do 1m. wykonywać bez szalunku, powyżej 1 m.
zastosować skarpę 1:1,5.
3) Przejścia przez przegrody budowlane i pod ławami wykonać w
rurach ochronnych.
4) Na przewodach poziomych wykonać studzienkę rewizyjną z korkiem
dla
potrzeb
lokalizacji
poziomej
rewizji)
jako
elementu
niezbędnego dla potrzeb prawidłowej eksploatacji oraz czyszczaki
rewizyjne zamykane hermetycznie na pionach. Przykrycie studzienek
włazami np. z blachy ryflowanej wzmocnionej w/g Rys. Nr 8.
5) Wszystkie przewody mogące mieć bezpośrednią styczność z wylanym
betonem zabezpieczyć 2 × folią budowlaną/ogrodową.
6) Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
tom.II. „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz z „Warunkami
technicznymi
wykonania
i
odbioru
rurociągów
z
tworzyw
sztucznych”
wydanych
przez
Polską
Korporację
Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji SGGiK.
7) Przed rozpoczęciem wykonywania robót bezwzględnie dokonać
odkrywek istn. ław fundamentowych i sprawdzenia głębokości ich
posadowienia.
2.3) Opis instalacji wody zimnej:
Źródłem zasilania obiektu jest istniejący wodociąg
150mm żel.
zlokalizowany w ulicy poprzez istniejące przyłącze
50 mm z rur stalowych
ocynkowanych.
Dla okresu docelowego wskazane jest dokonanie przebudowy przyłącza
wodociągowego na przyłącze
90mm PE (nie jest tematem niniejszego
opracowania).
Instalację proj. wykonać z rur stalowych ocynkowanych
15 65mm w/g
PN-74/H-74200 łączonych za pomocą kształtek gwintowanych.
Połączenia uszczelniać przędzą konopną oraz pastami uszczelniającymi.
W miejscach wskazanych na rys. należy zamontować zawory kulowe odcinające
(nie dotyczy głównego zaworu odcinającego w budynku - po obu stronach
wodomierza) gdzie zastosować zawory tradycyjne (grzybkowe) o tzw. powolnym
zamknięciu.
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W trakcie wymiany instalacji wodociągowej wody zimnej bezwzględnie
zamontować zawór antyskażeniowy 65mm za układem wodomierzowym.
Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić badanie wg wymogów
PN-81/B-10700. Próby szczelności wykonać na ciśnienie 0,6 MPa (bez
wodomierza).
Po próbie ciśnienia inst. kilkakrotnie przepłukać czystą wodą, aż do
stwierdzenia wypływu czystej wody.
W miarę potrzeby zdezynfekować zgodnie z wymogami „Sanepid” i
powtórzyć badania.
W miejscu prowadzenia przewodów po wierzchu ścian, także w przestrzeni
pomiędzy stropem a sufitem należy je zabezpieczyć przed „poceniem się”
poprzez wykonanie izolacji parochronnej np. otulina termoizolacyjna w
płaszczu PCV po uprzednim pomalowaniu 1 farbą olejną.
Do celów zabezpieczenia p.poż. zaprojektowano 5 hydrantów
25 mm
zlokalizowane w typowych szafkach ściennych (na każdej kondygnacji).
Równoczesność pracy 2-ch hydrantów 25 mm o wydajności Q=1,0 l/s każdy
przy braku rozbioru wody na cele bytowo-gospodarcze.
Pomiar ilości zużycia wody za pomocą istn. wodomierza
32 mm typu
o przepustowości 10m3/h zlokalizowanego w pom. węzła cieplnego.
Docelowo na etapie przebudowy przyłącza wodociągowego dokonać wymiany
układu wodomierzowego na wodomierz np. sprzężony jednocześnie likwidując
istn. obejście p.poż. 50mm.
Ogólne zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb byt-gosp:
- ilość przedszkolaków: ~75 osób
- ilość pracowników umysłowych: ~31 osób (ośrodek pomocy społecznej)
- ilość pracowników umysłowych: ~6 osób (ośrodek środowiskowy).
- obsługa kuchni: ~3 osoby.
Razem Qśr.dob.=6,43 m3/dobę
Qmax.dob.=1,3 Qśr.dob. = 8,4 m3/dobę
Qmax.h.=8,4
2/10 = 1,67 m3/h = 0,47 l/s
2.4) Instalacja c.w.u. z cyrkulacją:
Projektowana instalacja c.w.u. wraz z cyrkulacją zasilana będzie z
istniejącego węzła cieplnego c.o./c.w.u. spełniającego wymogi pracy w
nowym układzie.
Istn. źródło ciepła – wymiennik ciepła płytowy LPM typu HK 1-54 o
Qmax=100 kW oraz zasobnik pojemnościowy o V=1000 l pozostawić do dalszej
eksploatacji.
Istn. pompę cyrkulacji c.w.u. LFP Leszno typu 32PWr80C pozostawić do
dalszej eksploatacji (praca na 1 biegu).
W II. etapie – w momencie perspektywicznej modernizacji węzła cieplnego
wskazana jest wymiana pompy cyrkulacji c.w.u. na mniejszą (np. LFP Leszno
20PWr15C), wyposażoną w nastawę czasową oraz zastosowanie oprócz istn.
zaworów bezpieczeństwa naczynie wzbiorcze przeponowe na ciś. min. 6 bar
(temat odrębnego opracowania).
Projekt obejmuje instalacje c.w.u. z cyrkulacją od istn. wyjścia z
zasobnika na króciec powrotny cyrkulacji.
UWAGA: Niniejszy projekt rozpatrywać bezwzględnie łącznie z projektami
innych branż. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy
opracowaniami różnych branż niezwłocznie zawiadomić projektanta o
zaistniałych kolizjach.
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Instalację
c.w.u.
i
cyrkulacyjną
wykonać
z
ocynkowanych (o wzmocnionym ocynku) o średnicach:
15 65mm dla c.w.u.
15 25mm dla cyrkulacji.

rur

stalowych

Łączenie za pomocą kształtek gwintowanych z uszczelnieniem przędzą
konopną oraz pastami uszczelniającymi.
Badanie szczelności inst. należy wykonać dwukrotnie. Tj. Wodą
zimną o ciśnieniu 0,6MPa i wodą ciepłą o temp. +55 C na ciśnienie
wodociągowe.
Przewody rozprowadzające należy izolować termicznie w/g wymagań
PN-85/B-0242
lub
otuliną
„PUR-stejnonorm-300”
po
uprzednim
pomalowaniu rur 1 farbą olejną.

UWAGA:
1) Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II.-inst.
sanitarne i przemysłowe.
2)Przewody poprzez otwory w ścianach i stropach prowadzić w
tulejach.

2.5) Instalacja p. pożarowa:
Zaprojektowano wspólną sieć wodociągową dla celów bytowogospodarczych i celów przeciwpożarowych, wyposażoną w hydranty wewn.
25 mm szt. 5.
Parametry hydrantów z wężem półsztywnym: (równoczesność pracy 2-ch
hydrantów 25 mm o wydajności Q=1,0 l/s każdy przy braku rozbioru wody na
cele bytowo-gospodarcze)

- wydajność q=1 1,0 l/sek - dla Hp 25 mm
Przyjęto 2 hydranty tj. q=2 l/s
Ciśnienie na wypływie H=20,0 m. sł.H2O.
Średnie ciśnienie eksploatacyjne w sieci ulicznej ok. 35m sł.w.
Na wypadek pożaru należy odkręcić zawór istn. obejścia
wodomierza Ø50mm.
Docelowo na etapie przebudowy przyłącza wodociągowego dokonać
wymiany układu wodomierzowego na wodomierz np. sprzężony
jednocześnie likwidując istn. obejście p.poż. 50mm.
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2.6) Zestawienie urządzeń sanitarnych:
L.p.

Nazwa elementu

Jedn.
miary.

Ilość
parter

1. wpust żel. 100mm
2. wpust stal nierdzewna 100mm z
wiaderkiem
3. wpust PVC 50mm
4. łapacz tłuszczu
5. pisuar – komplet z zaworem spłukującym
6. sedes (zwykły) – komplet ze spłuczką i
zaworem
7. sedes dla niepełnospr. – komplet ze
spłuczką, zaworem i baterią z
mieszaczem termostat.
8. umywalka dla niepełnospr. - komplet z
baterią łokciową
9. prysznic (kabina dla niepełnospr.) –
komplet z baterią prysznicową
10. prysznic zwykły (kabina) – komplet z
baterią prysznicową
11. zmywak (kuchnia) – komplet z baterią
12. wanna (kuchnia) – komplet z baterią
13. zlew – komplet z baterią
14. zawór czerpalny 15mm ze złączką do
węża
15. umywalka zwykła - komplet z baterią
16. hydrant p.poż 25mm z wężem
półsztywnym i szafką
17. wyparzacz – komplet z zaworem
18. zlewozmywak 2 komorowy – komplet z
baterią
19. pompka ręczna skrzydełkowa ø32mm
20. studzienka schładzająca ø800mm

wysoki
parter

Uwagi

piętro

SUMA

szt.
szt.

1
7

1

1

szt.
szt.
kpl.
kpl.

4
4
1
3

6
1
1
7

5
1
10

15
6
2
20

kpl.

1

1

1

3

kpl.

1

1

1

3

kpl.

1

1

-

2

kpl.

1

-

-

1

kpl.
kpl.
kpl.
szt.

2
istn.2
5

4

3

kpl.
kpl.

9
2

11
2

12
1

1

istn. 1

istn. 1

istn. 1
proj.2

1
-

istn. 1
-

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

istn.1

1
1

-

1 węzeł cieplny
9 kuchnia i
zmywalnie

2
istn.2 Kuchnia
istn.1 węzeł cieplny
12
32
5
istn.3
istn.2
proj.3
1 węzeł cieplny
1 węzeł cieplny
(naprawa)

2.7) Instalacja wentylacji:
2.7.1) Opis ogólnej instalacji wentylacyjnej:
Przyjęto podstawowy układ wentylacji częściowo wymuszonej grawitacyjnomechanicznej zgodnie z częścią graficzną.
Generalnie pomieszczenia wyposażyć w:
- anemostaty nawiewne 125mm umieszczone ok. 80cm nad posadzką,
- anemostaty wywiewne
100mm umieszczone pod stropem pomieszczeń, w
których brak wentylacji grawitacyjnej kanałowej,
Pomieszczenia łazienek i inne pomieszczenia wyposażyć w wentylatory
łazienkowe np. DECOR załącz/wyłącz. wg potrzeb i sprzężone z oświetleniem
w łazienkach i sanitariatach bez okien.
Istn. wentylacja pomieszczenia kuchni mechaniczna nawiewno-wywiewna do
likwidacji za wyjątkiem pionowego wywiewu wraz z wentylatorem WD-20, który
pozostaje do dalszej eksploatacji.
W.w. istn. kanały stalowe wentylacji wywiewnej, pozostawiane do dalszej
eksploatacji wymagają pomalowania wraz z konserwacją wentylatora
WD-20.
2.7.2) Wentylacja nawiewna przeciwpożarowa do klatki schodowej:
Zaprojektowano kanał nawiewny o wym. 500×500mm z blachy stalowej
ocynkowanej łączonej na kołnierze.
Nawiew powietrza za pomocą wentylatowa osiowego kanałowego np. COMPAKT
typu TCFB/6-450/H o V=4550m3/h, N=220V(~1), n=835 obr/min., dB=53(A) i
masie 18,1kg wraz z regulatorem obrotów typu REB-2,5 (Pa=120Pa). Temp.
pracy max. 70°C.
Całość układu kanałów obudować 2 × płytą GKF gr. 2×15mm. Przestrzeń
pomiędzy kanałem a obudową/konstrukcją wypełnić wełną np. „Rockwool” o
grubości warstwy min. 10cm. Całość musi posiadać odporność ogniową EI60.
Szczegóły wykonania i posadowienia zgodnie z rys. Nr 7.
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UWAGA: 1. W konstrukcji obudowy należy wykonać otwór technologiczny w postaci
drzwiczek
50×70cm jako „dojście” do wentylatora kanałowego dla
jego ewentualnej konserwacji.
2. Z tytułu lokalizacji kanału w pom. zmywalni wskazane jest
obudowanie (obłożenie) konstrukcji np. terakotą aby zapobiec
zniszczeniu obudowy.
3. Włączenie wentylatora musi zapewniać pracę min. na 60min.
4.
Silnik
wentylatora
musi
być
sprzężony
ze
sterownikem
elektronicznym klapy dymowej o wym. 100×100cm zlokalizowanej w
stropodachu budynku (patrz część budowlana).
5. Otwory wlot/wylot muszą być osiatkowane.
a) Obliczenia sprawdzające doboru wentylatora:
Fcz.klapy=1,0m2
- Powierzchnia czynna klapy: Fklapy=0,05×15,57m2=0,78m2 . Przyjęto 1,0m2
- grawitacyjny przepływ powietrza przez klapę v=0,8m/s
- przepływ przez klapę Q=1,0m2×0,8m/s=0,8m3/s
- wsp. zwiększający dopływ powietrza n=1,3
Q=0,8×1,3=1,04m3/s
Wydatek wentylatora Qw=1,04×1,1=1,144m3/s=4120m3/h
Dobrano wentylator j.w.
b) dobór kanału:
F=4120/3600×5m/s=0,23m2
Przyjęto kanał o wym. 500×500mm o F=0,25m2
2.7.3) Wentylacja wywiewna z nad okapów w kuchni (odciągi miejscowe):
W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano wymianę okapu nad istn. trzonami
kuchennymi, wykonanie wspólnego okapu z nad kociołków warzelnych wychylnych
oraz patelni elektrycznej.
Zaprojektowano j.n.:
- okap z nad trzonu kuchennego o wym. 100×90cm i H=0,60m
- okap z nad kociołków i patelni o wym. 280×60cm i H=0,60m.
Okapy zamontować ~1,0m nad trzonami urządzeń.
Odprowadzenie powietrza za pomocą kanałów z blachy stal. ocynk. o wym.
250×200mm oraz 250×250mm z włączeniem do istn. kanału wywiewnego stalowego
(pom. zmywalni) o wym. 300×300 wyprowadzonego ponad dach i zakończonego istn.
wentylatorem WD-20.
UWAGA: 1. Nad okapami zamontować przepustnice o wym. zgodnych z kanałami.
Zamykanie/otwieranie przepustnic ręczne.
2.Ewentualna rezygnacja z wymiany okapów na nowe leży w gestii
Inwestora.
a) Obliczenia sprawdzające doboru odciągów z kuchni:
a.1) I. układ:
- kociołki warzelne:N=3×6,0kW = 18,0kW
- patelnie:
N=1×5,4kW =
5,4kW
razem:
23,4kW
Ilość ciepła wydzielanego z urządzeń przy wsp. jednoczesności pracy
=0,75
Q1=860×23,4×0,2×0,75=3020 kcal/h
Ilość powietrza V1=Q1/0,31×t=3020/0,31×9,8=994,0m3/h
Dobrano kanał wyciągowy o wym. 250×200mm przy v=6,0m/s.
a.2) II. układ – trzon kuchenny:
N=2×10,4kW = 20,8kW (n=0,5)
Q2=860×20,8×0,2×0,50=1790 kcal/h
Ilość powietrza V2=Q2/0,31×t= 1790/0,31×9,8 =590,0m3/h
Dobrano kanał wyciągowy o wym. 160×200mm przy v=5,5m/s.
a.3) III. układ wspólny:
Ilość powietrza V3=V1+V2=994,0+590,0=1584,0 m3/h
Dobrano kanał wyciągowy o wym. 250×250mm przy v=7,0m/s.
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UWAGA: 1. Włączenie proj. kanału 250×250mm wykonać do istn. kanału
pionowego wyciągowego o wym. 300×300mm zakończonego nad dachem
istn. wentylatorem WD-20.
2. Na etapie wykonawstwa w istn. kanale wentylacyjnym wyciągowym w
stropie pomiędzy parterem a wysokim parterem zainstalować klapę
p.poż. o EI60, t.j. klapę dymową z wyzwalaczem termicznym w istn.
kanale 30×30cm.
Zmiana funkcji pomieszczeń powoduje konieczność likwidacji wentylatorów
nawiewnych FKn 31,5 i FKn 40 wraz z nagrzewnicami zlokalizowanych w
wentylatorni wraz z układem kanałów oraz likwidację układu kanałów
wywiewnych wraz z wentylatorem wywiewnym WD20.
Szczegóły
demontażu
poszczególnych
układów
j/w podano w części
graficznej.
Celem wzmożenia ciągu grawitacyjnego szereg kanałów grawitacyjnych
wentylacji wyposażyć w obrotowe nasady kominowe
150mm (wąska, np. typu
„Tulipan”).
Całość instalacji oraz jej detale wykonać zgodnie z częścią graficzną.
UWAGA:
1) Wszystkie otwory wlotowo-wylotowe osiatkować gęstą, nierdzewną siatką.
2) Bezwzględnie w pomieszczeniach sanitariatów bez oświetlenia dziennego
włączanie i wyłączanie wentylatora wspólne z oświetleniem elektrycznym
(sprzężenie).
3) Dopuszcza się stosowanie innych materiałów pod warunkiem posiadania
atestów do zastosowania, utrzymania układów technologicznych za zgodą
autora opracowania.
4) Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom.II „Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
5) Wszystkie urządzenia powinny posiadać niezbędne dopuszczenia do
zastosowania.
6) Podłączenia zasilania elektrycznego urządzeń oraz uziemienia wykonać
w/g projektu branży elektrycznej.
2.7.4) Zestawienie podstawowych elementów i urządzeń wentylacyjnych:
L.p.

Nazwa elementu

Jedn.
miary.

Ilość

Uwagi

1 Wentylator osiowy ścienny DECOR-100;
N=13W(~1); Q=95m3/h; dB(A)=40
2 Wentylator osiowy ścienny DECOR-200;
N=20W(~1); Q=185m3/h; dB(A)=45
3 Wentylator osiowy ścienny DECOR-300;
N=35W(~1); Q=280m3/h; dB(A)=47
4 Anemostat wywiewny typu SKK z
kołnierzem SZR ø100
5 istn. wentylator WD-20
6 Anemostat wywiewny typu SKE z
kołnierzem SZR ø160
7 Anemostat wywiewny typu SKE z
kołnierzem SZR ø125
8 wentylator kanałowy TD-160/100 o
Q=160m3/h, N=35W (230V); db(A)=18, masa
1,4kg
8.1 kratka wywiewna (na ścianie zewn.)
Ø100mm osiatkowana
8.2 kanał Ø100mm ALG (ALG-100) giętki

szt.

6

4

4

14

szt.

4

1

3

8

szt.

4

4

2

10

szt.

5

-

-

5

szt.
szt.

2

-

istn. 1
-

szt.

15

15

18

szt.

1

-

-

1 pom. 0/30

szt.

1

-

-

1

14,5

-

-

14,5 pod stropem

8.3 trójnik Ø100/100mm

szt.

4

-

-

4 pod stropem

8.4 kratka wyciągowa Ø100mm osiatkowana
8.5 kolano 90°/Ø100mm
9 wentylator kanałowy TD 250/100;
v=250m3/h, N=39W (230V) dB=28(A), masa
2,0kg

szt.
szt.
szt.

6
5
1

-

-

6
5
1 pom. 0/7

mb

istn. 1 na dachu
2
48

podwieszonym
podwieszonym
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c.d. tabeli
L.p.

Nazwa elementu

10 miejsce włączenia proj. kanału
250×250mm do stanu istn. kanału
300×300mm wraz z kształtką przejściową
kołnierzową
10.1 proj. klapa p.poż. dymowa z wyzwalaniem
termicznym EI60
10.2 kanał kołnierzowy 250×250 stal. ocynk.;
L=1900mm
10.3 kolano kołnierzowe 90° stal. ocynk.
250×250mm
10.4 kanał kołnierzowy 250×250mm stal.
ocynk.; L=3700mm
10.5 trójnik redukcyjny kołnierzowy stal.
ocynk. o wym. 250×250/250×200/160×200mm
10.6 kanał kołnierzowy 160×200 stal. ocynk.
o L=900mm
10.7 kolano kołnierzowe 90° stal. ocynk. o
wym. 160×200
10.8 przepustnica ręczna kołnierzowa stal.
ocynk. o wym. 160×200mm, L=100mm
10.9 kanał kołnierzowy 160×200 stal. ocynk.,
L=250mm
10.10 okap stal. ocynk o wym. 1000×900mm;
H=600mm z przypawanym kołnierzem
160×200mm
10.11 kanał kołnierzowy stal. ocynk.
250×200mm; L=4800mm
10.12 kolano kołnierzowe 90° stal. ocynk.
250×200mm
10.13 przepustnica ręczna kołnierzowa stal.
ocynk. o wym. 250×200mm; L=100mm
10.14 kanał kołnierzowy stal. ocynk.
250×200mm; L=250mm
10.15 okap ze stali ocynk. o wym. 2800×600mm;
H=600mm z przypawanym kołnierzem
250×200mm
11 czerpnia o wym. 500×500mm z żaluzją
stałą i nieruchomym osiatkowaniem
11.1 kanał kołnierzowy 500×500 stal. ocynk.
L=~870mm
11.2 kształtka redukcyjna Ø450/500×500mm;
L=400mm
11.3 wentylator kanałowy COMPACT typu
TCFB/6-450/H o Q=4550m3/h, N=220W(~1) z
regulatorem obrotów REB-25
11.4 kanał kołnierzowy 500×500mm stal.
ocynk. L=~1400mm
11.5 kanał kołnierzowy 500×500mm stal.
ocynk. L=~390mm
11.6 żaluzja samozamykająca, osiatkowana
500×500mm
12 wentylator osiowy WWS-25 z żaluzją
samozamykającą; Q=700m3/h; N=10W(~1);
masa 2,7kg; dB(A)58; obr.1400obr/min.
13 obrotowa nasada kominowa Ø150mm (wąska)
typu np. „Tulipan”

Jedn.
miary.

Ilość

Uwagi

szt.

1

-

-

1 pom. 0/24

szt.

1

-

-

1 pom. 0/24

szt.

1

-

-

1

szt.

2

-

-

2

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

2

-

-

2

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

2

-

-

2

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

1

-

-

1

szt.

-

3

-

3

szt.

-

-

-

43 na kominach
murowanych

UWAGA: 1) Doprowadzenie energii elektrycznej wg projektu elektrycznego.

2.8) Opis stanu istniejącego wraz z demontażem:
2.8.1) Przykanalik kanalizacji sanitarnej:
Istniejący przykanalik k.s. z rur kamionkowych
0,20/0,15m o dł.
L=~60,0m wraz ze studniami rew-kontr. 1,20m (2 szt.) do likwidacji ze
względu na zły stan techniczny i brak drożności.
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2.8.2) Kanalizacja sanitarna wewnętrzna:
Istniejąca kanalizacja sanitarna z rur żeliwnych o
0,05 0,10m do
całkowitej likwidacji ze względu na zły stan techniczny i brak
drożności.
Orientacyjna długość leżaków, pionów i podejść ok. 250mb.
Ponadto
do
likwidacji
istniejące
baterie
czerpalne
wraz
z
urządzeniami ze względu na ich zły stan techniczny.
2.8.3) Instalacja wewnętrzna zimnej wody i inst. p.poż.:
Ze względu na zły stan techniczny przewidziano do demontażu 100%
instalacji wewn. wody zimnej i hydrantów p.poż.
Orientacyjna całkowita długość przewodów do demontażu 15 50mm stal.
ocynk.: L=~200,0m.
2.8.4) Instalacja wewnętrzna c.w.u. z cyrkulacją
Ze względu na zły stan techniczny przewidziano do demontażu 100%
instalacji c.w.u. z cyrkulacją.
Orientacyjna całkowita długość przewodów do demontażu 15 65mm stal.
ocynk.: L=~400,0m.
2.8.5) Instalacja wentylacji
Zmiana
funkcji
pomieszczeń
powoduje
konieczność
likwidacji
wentylatora
nawiewnego
FKn
31,5
(1szt.)
i
FKn
40
(1szt.)
zlokalizowanych w wentylatorni wraz z układem kanałów z blachy stalowej
oraz likwidację układu kanałów wywiewnych wraz z wentylatorem wywiewnym
WD20 (1 szt.).
Orientacyjna całkowita długość przewodów nawiewnych do demontażu
L=~63,0m (przyjęto średnio wymiary kanału 40 30cm).
Orientacyjna całkowita długość przewodów wywiewnych do demontażu
L=~57,0m (przyjęto średnio wymiary kanału 30 30cm).

UWAGA:
1. Każdorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazwę produktu lub
nazwę jego producenta, należy przez to rozumieć również inny
produkt o parametrach mu odpowiadających pod warunkiem zgody
Inwestora i Gestora sieci. Zmiana elementów na inne tylko pod
warunkiem zgody Inwestora i Projektanta.
Uwaga dotyczy całego opracowania.
2. Dopuszcza się zastosowanie do wykonania instalacji zimnej wody i
c.w.u. z cyrkulacją innych materiałów. Ewentualna zamiana powinna
uwzględniać
wymagane
średnice
przewodów.
Dobór
przewodów
zastępczych wykonać np. wg pkt. 2.9) „Tabela porównawcza rur
przewodowych przy ewentualnej zamianie materiałów”.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót w porozumieniu z
Inwestorem ustalić, które pomieszczenia mają być przystosowane do
korzystania przez dzieci w wieku przedszkolnym (wysokościowa
lokalizacja przyborów sanitarnych).

Projektant:
inż. EUGENIUSZ ŁAZEWSKI
uprawniony
(bez
ograniczeń)
projektant
oraz
kierownik budowy i robót w specjalności:
-inst.-inż. w zakr. sieci gazowych oraz
klimatyzacyjno-wentylacyjnych BŁ/180/89
-inst.inż. w zakresie sieci i inst. sanitarnych.
BŁ/31/76
Nr PDL/IS/1801/01 w P.O.I.I.B.
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2.9) Tabela porównawcza rur przewodowych przy ewentualnej zamianie
materiałów:
wymiary w mm
Rury stalowe
Dnom

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

D zew

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

D wew

12,5
16
21,6
27,2
35,9
41,8
53
68,8
80,8
105,3

Rury wielowarstwowe
PE-RT/Al/PE-HD
Dnom
D zew
D wew

14
16
20
26
32
40
50
63

14
16
20
26
32
40
50
63

10
12
16
20
26
33
42
54

Rury miedziane
Dnom
8
10
12
15
18
22
28
35
42
54
64
76
89
108

D zew
8
10
12
15
18
22
28
35
42
54
64
76,1
88,9
108

D wew
6
8
10
13
16
20
25
32
39
50
60
72,1
84,9
103
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ul. Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
BUDOWA:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR5
Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W CELU
DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO UŻYTKOWANIA JAKO
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II.

WARUNKI BUDOWY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audyt energetyczny nr33/ 2008 opracowany przez mgr inż. Elżbietę Piotrowską, , Białystok
lipiec 2008 r.
Projekt techniczny Żłobek w Sokółce, Os. Centrum. Projekt architektoniczny.
Autor : mgr inż. arch. J. Matwiejuk , Białystok, 1976r.
Materiały archiwalne.
Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane taśmą parcianą i miarką metalową.
Dokumentacja fotograficzna.
Podkład geodezyjny – mapa sytuacyjna.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych oraz
części gminy Sokółka – uchwała Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 marca 2006 nr XLII/319/06.
Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony p. poż. dotycząca warunków bezpieczeństwa
pożarowego budynku Przedszkola w Sokółce przy ul. Osiedle Centrum 18, w związku z
planowana rozbudową, przebudową i remontem istniejącego budynku wykonaną przez ST.
bryg. W ST. sp. Inż. Witalis Bonda rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
z dnia Białystok 5.12.2008r.

III. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:
3.1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z OBECNYM PRZEZNACZENIEM JAKO PRZEDSZKOLE.
INWESTYCJA JEST PROWADZONA W CELU DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ ORAZ NOWO
PROJEKTOWANYCH DO SPEŁNIANIA FUNKCJI PRZEDSZKOLNEJ, OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY.
PROJEKTUJE SIĘ PRACE BUDOWLANE W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU OD STRONY PÓŁNOCNEJ.
POLEGAJĄCE NA WYBURZENIU ISTNIEJĄCEJ POCHYLNI, DOBUDOWIE BIEGÓW SCHODÓW, ORAZ
DŹWIGU/PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CZĘŚCI WEJŚCIOWEJ BUDYNKU,
Z
UPRZEDNIM ROZEBRANIEM ISTNIEJĄCEJ POCHYLNI.
OD STRONY PD –ZACH PROJEKTOWANA JEST NOWA KLATKA SCHODOWA ZABUDOWANA, OBSŁUGUJĄCA
DWIE KONDYGNACJE BUDYNKU. OD STRONY POŁUDNIOWEJ PROJEKTUJE SIĘ DWUKONDYGNACYJNĄ
NADBUDOWĘ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH TARASÓW.
WOKÓŁ BUDYNKU PROJEKTUJE SIĘ NIWELACJĘ TERENU DO POZIOMU 3,62 PONIŻEJ POSADZKI
WYSOKIEGO PARTERU.

3.2.

STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI / TERENU:

DZIAŁKA POŁOŻONA JEST NA TERENIE ZURBANIZOWANYM M. SOKÓŁKA. ZABUDOWANA JEST
PRZEDMIOTOWYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLNYM. DZIAŁKA POSIADA NIEZBĘDNE PRZYŁĄCZA MEDIALNE: C.O.,
WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE. TEREN DZIAŁKI JEST OGRODZONY I URZĄDZONY,
POSIADA NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z PRZEZNACZENIEM DO KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ. NA DZIAŁCE
WYSTĘPUJE DRZEWOSTAN WARTOŚCIOWY ORAZ ZAKRZACZENIA, W WIĘKSZOŚCI TEREN DZIAŁKI POROŚNIĘTY
JEST TRAWĄ. DZIAŁKA POSIADA ZJAZD Z DROGI MIEJSKIEJ. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW P. POŻAROWYCH
Z ISTNIEJĄCEGO HYDRANTU DN80 POŁOŻONEGO W PASIE DROGOWYM UL. OSIEDLE CENTRUM NA ISTNIEJĄCYM
WODOCIĄGU. NA TERENIE DZIAŁKI ISTNIEJE MIEJSCE DO USTAWIENIA POJEMNIKÓW NA ODPADY.
3.3.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE POWODUJE ZMIANY PRZEZNACZENIA TERENU. PROJEKTUJE SIĘ
WYBRANIE GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU DO POZIOMU WSKAZANEGO NA RYSUNKACH. WODY OPADOWE ZOSTANĄ
ZAGOSPODAROWANE NA TERENIE WŁASNYM DZIAŁKI – TERENIE BIOLOGICZNIE CZYNNYM. PLANOWANE JEST
ZACHOWANIE ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ WYKONANIE NOWYCH UTWARDZEŃ WOKÓŁ
PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU.
a).

POWIERZCHNIE I WYMIARY:

Główny moduł budynku o wymiarach zewnętrznych 47,13m długości i 12,88m szerokości.

b).

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

ZJAZD NA DZIAŁKĘ Nr 154/8 Z GMINNEJ DROGI Dz. Nr 436 O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ. WEJŚCIE PIESZE NA
DZIAŁKĘ RZEZ FURTKĘ SZEROKOŚCI 1,0m. DOJŚCIE DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU NAWIERZCHNIĄ
UTWARDZONĄ KOSTKĄ BRUKOWĄ. DOJAZD DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU PRZEZ BRAMĘ WJAZDOWĄ
PRZESUWNĄ I PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE UKŁADAĆ TAK ABY
UMOŻLIWIĆ ODPOWIEDNI SPŁYW WODY OPADOWEJ W KIERUNKU OD BUDYNKU I OGRODZENIA DZIAŁKI NA
TEREN WŁASNY - BIOLOGICZNIE CZYNNY.
c).

UZBROJENIE TERENU- ISTNIEJĄCE

DZIAŁKA I TEREN POBLISKI JEST UZBROJONY. PLANOWANE JEST WYKOŻYSTANIE ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY
NA DZIAŁCE / wg. odrębnego opracowania /
POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ – ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
POBÓR WODY Z SIECI WODOCJĄGU MIEJSKIEGO
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ – Z MIEJSCKIEJ SIECI C.O.
GROMADZENIE ODPADÓW – W POJEMNIKACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DZIAŁKI.
d.)

UKSZTAŁTOWANIE TERENU

PLANUJE SIĘ ZACHOWANIE
PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU.

3.4.

o
o
o
o
o
o

o

ISTNIEJĄCEGO

UKSZTAŁTOWANIA

TERENU

ORAZ

NIWELACJĘ

WOKÓŁ

WPŁYW BUDYNKU NA ŚRODOWISKO
PROJEKTOWANE ZMIANY W ZABUDOWIE NA DZIAŁCE z PROJEKTOWANYM WYPOSAŻENIEM ORAZ
PRZEWIDZIANYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA NIE EMITUJĄ SZCZEGÓLNYCH HAŁASÓW i WIBRACJI
WYMAGAJĄCYCH DODATKOWYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH.
OBIEKT NIE WPROWADZA SZCZEGÓLNYCH ZAKŁÓCEŃ EKOLOGICZNYCH W CHARAKTERYSTYCE
POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY I WÓD POWIERZCHNIOWYCH.
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH i PŁYNNYCH NIE WYSTĘPUJE.
PROJEKTOWANY BUDYNEK Z UWAGI NA MAŁĄ WYSOKOŚĆ NIE POWODUJE ZNACZNEGO ZACIENIANI
OTOCZENIA.
CHARAKTER UŻYTKOWY BUDYNKU POZWALA NA ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE CZYNNEGO TERENU DZIAŁKI
POZA POWIERZCHNIĄ ZABUDOWY, DOJŚĆ i DOJAZDÓW DO BUDYNKU.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ W BUDYNKU URZĄDZEŃ NA NIECZYSTOŚCI i ODPADY STAŁE. POJEMNIK NA ODPADY
STAŁE ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE DZIAŁKI W MIEJSCU OZNACZONYM NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁKI.
PRZEDMIOTOWY TEREN NIE JEST OBJĘTY ŻADNĄ FORMĄ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ORAZ
PRZYRODY I NIE LEŻY W STREFIE ZAGROŻENIA GÓRNICZEGO.

3.5.

INFORMACJE DODATKOWE

DZIAŁKA NA KTÓREJ JEST PROJEKTOWANA ZABUDOWA NIE JEST POŁOŻONA W STREFIE OCHRONY
PRZYRODY ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. REALIZACJA I
EKSPLOATACJA DANEJ INWESTYCJI NIE STWORZY JAKIEGOKOLWIEK ZAGROŻENIA DLA HIGIENY i ZDROWIA
UŻYTKOWNIKOM ICH OTOCZENIA ORAZ NIE OGRANICZY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK i NIE
ZAGROZI OBIEKTOM ISTNIEJĄCYM. WODY OPADOWE ZOSTANĄ ODPROWADZONE I ZAGOSPODAROWANE NA
TERENIE WŁASNEJ DZIAŁKI.

PROJEKTANT:

Sokółka, dnia:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
DO PROJEKTU I KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM POMIESZCZEŃ
W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR. 5
NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLA, OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W
SOKÓŁCE
ROBOTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
Kod CPV - 45000000-7 – Roboty budowlane
LOKALIZACJA : ul. Os. Centrum 18 - działka nr. 869
16 – 100 Sokółka
pow. Sokółka woj. podlaskie
INWESTOR :

Urząd Miasta w Sokółce
Pl. Kościuszki 1 16-100 Sokółka

PROJEKTANT:

Wiesław Minkiewicz
zam. ul. W. Witosa 102 16-100 Sokółka
Upr. Budowl. Nr. BŁ - 314/73 i 36/81

Sokółka

10/03/2009
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SPIS

1. Część ogólna
2. Wyroby budowlane
3. Sprzęt
4. Środki transportu
5. Wykonanie robót
6. Kontrola wyrobów i robót
7. Obmiar robót
8. Rozliczenie robót
9. Dokumenty, odniesienia

TREŚCI

-21. CZĘŚĆ OGÓLNA
Przedmiot ST i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej /OST/ są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych budynku jak w tytule.
Zakres robót obejmuje:
Niski parter:
W skrzydle wschodnim główny układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Wyburza
się jedynie nieliczne ścianki działowe /w obecnej wentylatorni/ oraz zamurowuje
niektóre otwory.
W części zachodniej wyburza się ścianki działowe, zamurowuje przestrzeń pod
tarasami, z wylaniem ław, fundamentów i nowej posadzki.
W całości obszaru piwnicy wymianie podlega stolarka okienna i drzwiowa oraz
planowany jest remont posadzek.
Rozbiórce podlega podjazd i istniej. wejście do budynku.
Projektuje się nową klatkę schodową zewnętrzną i dźwig dla osób
niepełnosprawnych
1.1

Parter:
Wyburza się niektóre ścianki działowe upraszczając układ funkcjonalny
pomieszczeń. Projektuje się nowe ścianki działowe tworząc pomieszczenia
sekretarek oraz kasy. Planuje się zespól sanitariatów z umywalnią i łazienką dla
niepełnosprawnych w cz. zachodniej budynku. Projektowi podlega oddzielenie
środkowej klatki schodowej przeszkloną ścianką z wbudowanymi drzwiami.
Obudowuje się zewnętrzne tarasy tworząc pokoje biurowe pracowników Oś. Pom.
Społ. i Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wymianie podlega stolarka okienna i drzwiowa, planowany jest remont posadzek.
Piętro:
Układ funkcjonalny pozostaje bez zmian. Pomieszczenia podlegają ogólnemu
remontowi, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont posadzek.
Zabudowuje się taras z przeznaczeniem na pokój biurowy.
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych oraz przebudowę instalacji sanitarnej
i elektrycznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne,
wspólne dla robót objętych ST, wydanymi przez GDDP. W przypadku braku
ST, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzonych indywidualnie.
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1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Os. Centrum 18 w Sokółce.
Ukształtowanie działki posiada nieznaczną różnicę terenu.
Projektuje się nowy wjazd przy płd. zach. ścianie budynku.
Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie określonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egz. dokumentacji projektowo –
kosztorysowej i ST.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do czasu jej
zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca umieści tablicę informacyjną i utrzyma ją w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jeśli jednak w czasie realizacji okaże się, że dokumentacja wymaga
uzupełnień, wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je
w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszelkich przepisów dotyczących:
- ochrony środowiska naturalnego
- ochrony przeciwpożarowej
- ochrony własności publicznej i prywatnej
- bezpieczeństwa i higieny pracy
- sposobu użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe, które są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie.
1.6. Nazwa i kody robót
Roboty budowlane
A. Przygotowanie placu budowy
B. Rozbiórki, burzenia i roboty ziemne
- roboty rozbiórkowe
- deskowania
C. Częściowe lub pełne prace budowlane i inżynieryjne
- ściany i zamurowania
- roboty betonowe i zbrojarskie
- konstrukcje stalowe
- roboty ociepleniowe
- obróbki blacharskie

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45110000-1
Kod CPV 45200000-9
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- stolarka
- izolacje
- rusztowania ramowe
D. Roboty wykończeniowe
- roboty tynkarskie
- malowanie
- okładziny ścienne
- posadzki
E. Roboty zewnętrzne i drogowe
F. Budowlane prace instalacyjne
- wg oddzielnych opracowań branżowych

Kod CPV 45400000-1

Kod CPV 45233140-2
Kod CPV 45300000-0

1.7. Definicje i pojęcia:
Inwestor, zamawiający – Urząd Miasta w Sokółce
Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na n/w zadanie
Zadanie – Remont Przedszkola nr. 5 w Sokółce przy ul. Osiedle Centrum 18
Kontrakt – umowa o wykonanie robót budowlanych dotyczących w/w zadania
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do pozwolenia na budowę –
obejmująca rysunki i opisy techniczne, normy i aprobaty techniczne.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu /materiałów budowl./
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć remont Przedszkola nr. 5 w Sokółce.
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie
zaliczane do robót tymczasowych, tymczasowych tym geodezyjne wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza.
Dziennik budowy – wydany przez Pow. Inspektora Nadzoru Budowlanego
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i ponosząca ustawową odpowiedzialność za budowę.
Rejestr pomiarów /książka obmiarów/ - akceptowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Droga tymczasowa /montażowa/ - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania , zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.
Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące,
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów.
Deklaracja – zgodność z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do
wyrobów nie objętych certyfikacją
Współczynnik przenikania ciepła U- wartość wyrażona dla materiałów budowlanych
lub przegród / Uk/
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2. WYROBY BUDOWLANE:
2.1. Źródło uzyskania materiałów
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
- wyroby budowlane właściwie oznakowane:
* oznakowano CE, co oznacza, że dokonano oceny jego normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego za
zgodną z wymaganiami podstawowymi,
* albo umieszczono w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
* albo oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik do ustawy
z dnia 16/04/2004 r. Dz.U. nr. 92 poz. 881 z 2004 r.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń na pozyskane
materiały z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym prze inspektora nadzoru.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane na terenie budowy,
wykonawca zabezpieczy je przed zanieczyszczeniem i udostępni do kontroli.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów, po
uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
3. S P R Z Ę T :
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. ŚRODKI TRANSPORTU:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości
przewożonych materiałów oraz będą spełniać wymagania dotyczące ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych.
Ilość środków transportu winna być zgodna z ofertą wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT :
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru.
Jakiekolwiek błędy wykonawstwa będą poprawione na własny koszt wykonawcy.
Nieterminowe wykonanie poleceń inspektora nadzoru może skutkować
zatrzymaniem robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

1. Przygotowanie placu budowy: kod CPV 45100000-8

1.1.

1.2.

1.3.

Zamawiający w terminie określonym umową przekaże wykonawcy teren
budowy oraz następujące dokumenty: pozwolenie na budowę,
dokumentację projektową, dziennik budowy, księgę obmiaru,
specyfikację techniczną.
Kierownik budowy jest zobowiązany: sporządzić przed rozpoczęciem
budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, protokólarnie przyjąć i
zabezpieczyć teren budowy, zapewnić geodezyjne wytyczenie, prowadzić
dokumentację budowy oraz zorganizować i kierować budową w sposób
zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami bhp i
obowiązującymi normami .
Zamawiający udostępni ujęcie wody i pomieszczenia socjalno-bytowe.

2. Roboty rozbiórkowe: kod CPV 45111300-1
2.1.

Teren, na którym będą rozbierane elementy budowlane, należy ogrodzić i
oznakować tablicami ostrzegawczymi
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
•
•
•
•
•

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać odłączenia instalacji
elektrycznej i sanitarnej.
Przed rozpoczęciem robót pracownicy powinni być zapoznani z
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia się innego
Prowadzenie robót, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części
konstrukcji przez wiatr jest zabronione
Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty
wstrzymać
W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest
zabronione
Przy usuwaniu gruzu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny
zsypowe
Zsuwnice winny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu
Gromadzenie gruzu na stropach i klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione
Obalanie ścian, słupów lub innych części obiektu przez podkopywanie
jest zabronione
Przy obalaniu elementów sposobem zmechanizowanym, zatrudnionych
pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną
Przy rozbiórce sposobem obalenia, długość przymocowanych lin
powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a mocowanie
powinno być niezawodne
O terminie rozbiórki należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się
w strefie wykonywania prac.
Przy rozbiórce elementów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać
następujących zasad
nie wolno dopuszczać do pracy kobiet, młodocianych oraz osób chorych
na reumatyzm
stosować przerwy w pracy pracowników ze względu na dużą ilość drgań
oddziaływujących na organizm ludzki
przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch
robotników, zmieniających się co 0,5 h
ograniczyć do możliwego minimum bieg luzem narzędzi
pneumatycznych, ze względu na wywoływanie prze te narzędzia
nadmiernego hałasu
narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane
sprężyście na uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód
odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na
obsługującego, poza tym pracownik powinien tak się ustawiać, aby pył
był odwiewany przez wiatr
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•

pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być
poddawani badaniom lekarskim co najmniej dwa razy do roku

3. Deskowanie: kod CPV 45422000-1
3.1.

Konstrukcja deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania
powinny być zgodne z projektem deskowań

3.2.

Deskowania, do których będzie układana mieszanka betonowa, powinny
być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z
mieszanki

3.3.

Prawidłowość wykona deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić
z dokumentacją techniczną oraz potwierdzić jej zgodność z
wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowań do użytkowania
powinno być potwierdzone przez inspektora nadzoru zapisem w
dzienniku budowy

3.4.

Zmontowane zestawy deskowań należy usztywnić podporami
zabezpieczającymi przed przesunięciem lub odchyleniem od pionu albo
przed zwichrowaniem w stosunku do wytrasowanej linii ścian

3.5.

Usuwanie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może
nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość i
przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni
konstrukcji oraz elementów deskowań.

4. Roboty betonowe i zbrojarskie: kod CPV 45262300-4; 45262310-7

4.1.

Do zbrojenia konstrukcji betonu zastosowano pręty ze stali A-O gat. Stos,
klasy A-1 i klasy A-3 34GS określone w PN-81/H-840203 i 82/H-93215

4.2.

Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu:
M 25 - B 7,5 - B 10
M 35 - B 20 - B 40
M 45 - B 30 - B 50
M 55 - ponad B 50

4.3.

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodne z PN

4.4.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie
stwierdzona prawidłowość wykonania: deskowania, zbrojenia, pomostów
do transportu, wszystkich robót zanikających i gotowość sprzętu i
urządzeń do betonowania.
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4.5. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być
zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem

5.

4.6.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka
związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu przed upływem działania
wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniałego betonu.

4.7.

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacji, powinny
zapewniać dostarczenie mieszanki o takim stopniu ciepłości, jaki został
przyjęty przy ustalaniu składu betonu i sposobu zagęszczania rodzaju
konstrukcji.

Ściany i zamurowania: kod CPV 45262500-6
5.1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do
picia oraz wody z rzek i jezior, jeśli woda odpowiada wymaganiom PN
- 88/B-32250 dotyczącej wody do celów budowlanych
5.2. Przy odbiorze cegły należy sprawdzić zgodność masy oznaczonej na
cegłach z zamówieniem oraz przeprowadzić doraźne próby przez
oględziny, opukiwanie i mierzenie, sprawdzenie odporności na uderzenie
i zawartości margla
5.3. Zalecany zakres stosowania cegły ceramicznej pełnej poszczeg. klas:
kl. 15, 10, 7,5 - ściany zewn. ceglane tynkowane i nie tynkowane,
stropy, sklepienia, łuki, słupy, kominy i pilastry.
Kl. 5 – ściany osłonowe i działowe
Ściany wewnętrzne nośne – wg PN-87/B-03002.
5.4.

Poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:
zaprawa wapienna – 8 h, zaprawa cem.-wap. – 3 h, zaprawa cem. –
2 h, zaprawa cem.-gliniana – 2 h, zaprawa wap.-gipsowa – 0,5 h,
zaprawy gipsowe bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 min.
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej + 25 stopni C
okres zużycia zaprawy powinien być skrócony do 30 min.

5.5.

Do zapraw przy robotach murowych należy stosować piasek rzeczny
lub kopalniany.

5.6.

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki m.25 i
35, cement murarski m.15 oraz cement hutniczy pod warunkiem, że
temperatura otoczenia co najmniej ciągu 7 dni od chwili zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż 5 stopni C.
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Dopuszcza się stosowanie dodatków uplastyczniających,
uszczelniających i przyspieszających wiązanie lub twardnienie.
5.7.

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać
składniki sypkie aż do uzyskania jednolitej mieszaniny a następnie
dodać wodę.

5.8.

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0 st. C

5.9.

Konstrukcje murowe gr. 1 c i grubszych dopuszcza się w temperaturze
poniżej 0 st. C pod warunkiem dodania środków przyśpieszających
wiązanie i twardnienie zaprawy.

5.10. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze
wznoszeniem murów.
5.11.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, grubość spoin
minimalna 5 mm i maksymalna 15 mm. W ścianach przewidzianych
do tynkowania przy zewnętrznych licach nie należy wypełniać zaprawą
na głębokość 5-10 mm / tzw. puste spoiny/

5.12. Przy układaniu bloczków z betonu komórkowego należy je obficie
zmoczyć wodą, aby nie odciągały wody z zaprawy. /wilgotność nie
większa niż 20 %/.
5.13.

Narożniki muru z bloczków należy wykonywać wg zasad wiązania
pospolitego. Tę samą zasadę należy stosować przy wiązaniu ścian
poprzecznych o grub. Większej od 6 cm ze ścianami zewn.

5.14.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów nie spoinowanych
z cegły i pustaków:
- zwichrowania i skrzywienia na całej powierzchni ściany – 20 mm
- odchylenia od pionu na całej wysokości kondygnacji – 10 mm
- odchylenia od kierunku poziomego na całej dł. budynku – 30 mm
- odchylenia ostatniej warstwy muru pod stropem – 20 mm

5.15.

Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona
z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki. Może
natomiast wystąpić pęknięcie lub wyszczerbienie cegły. Liczba cegieł
nie spełniająca w/w wymagania nie powinna być wyższa niż dla 15
sprawdzonych cegieł - 2 szt. i dla 25 sprawdzonych cegieł – 3 szt. a
dla 40 sprawdzonych cegieł – 5 szt.
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6. Konstrukcje stalowe: kod CPV 45421160-3
6.1. Montaż lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie połączeń oraz
spoinowanie złączy powinno odbywać się przy temperaturze zewnętrznej
nie niższej niż 0 st. C i szybkości wiatru nie większej niż 9 m/sek.
Nie należy montować podczas opadów atmosferycznych.
6.2. Prawidłowy montaż ścian i przekryć może odbywać się tylko przy
odpowiednim oświetleniu – przy oświetleniu sztucznym o natężeniu 50 –
100 lx, miejsce poboru elementów – 20 do 50 lx.
6.3. Wszystkie roboty montażowe i lekkie przekrycia należy wykonywać
zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla tych robót.
7. Roboty ociepleniowe: kod CPV 45321000-3
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Wykonujemy je w temperaturze nie mniejszej niż + 5 st. C i nie
wyższej niż 25 st. C.
Każde płaskie, nośne podłoże o odpowiedniej wytrzymałości
powierzchniowej i równości, wolne od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu itp.
nadaje się do wykonania systemu ociepleniowego
Przy zbyt dużej nierówności powierzchni należy wykonać warstwę
wyrównawczą jedno lub dwuwarstwową z zaprawy cementowej 1:3 lub
szpachlówki systemowej
Do mocowania styropianu oraz wykonania warstwy zbrojonej mogą
być stosowane masy /zaprawy/ klejące:
- masa na spoiwie dypersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca
wymieszania z cementem
- zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz
dodatków organicznych – wymagająca wymieszania z wodą.
Mocowanie płyt – nakładamy zaprawę klejącą na wewnętrzną warstwę
płyty metodą punktowo-krawędziową tzn. w postaci ciągłej pryzmy
obwodowej przy krawędzi płyty i około 6 placków równomiernie
rozłożonych. Koniecznie należy zwrócić uwagę, aby na stronie
czołowej i podłużnej nie było kleju.
Wszystkie płyty muszą być bezwzględnie osadzone na styk. Każdą
otwartą spoinę albo ubytek należy wypełnić pianką lub paskiem
materiału izolacyjnego.
Mocowanie mechaniczne :
- po upływie doby od przyklejenia płyt można przystąpić do
mocowania za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt na
1m2 płyty
- długość łączników powinna być taka, żeby głębokość osadzenia w
przypadku podłoża z betonu lub cegły pełnej wynosiła min. 5 cm, a w
przypadku podłoża z betonu komórkowego lub cegły szczelinówki min.
8 cm
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Wykonywanie warstwy zbrojonej:
- przystępujemy nie wcześniej niż 3 dni po przyklejeniu płyt stosując
różne rodzaje siatek zbrojeniowych
- należy wykonać w jednej operacji: najpierw nałożyć warstwę zaprawy
klejącej na całą powierzchnię montażową płyt w ilości ok. 2/3
przewidzianej ilości, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą
siatkę zbrojącą. Następnie nałożyć drugą warstwę zaprawy klejącej i
dokładnie wyrównać. Siatka powinna być całkowicie zatopiona w
zaprawie klejącej. Zużycie zaprawy określa systemodawca.
- pasy siatki powinny mieć zakłady co najmniej szer. 10 cm. Zakłady
nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na cokołach i
części parterowej należy stosować dwie warstwy siatki lub siatkę
pancerną.
7.8.
Wykonywanie warstwy tynkarskiej:
- należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od przymocowania
płyt ocieplenia w normalnych warunkach pogodowych
- zaleca się unikania powierzchni bez widocznej faktury, gdyż przy
silnym nagrzewaniu mogą być widoczne rysy skurczowe
- wyprawa tynkarska może być dodatkowo pokryta powłoką
elewacyjną, dopuszczoną do stosowania w budownictwie.
7.9. Odbiór robót. Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny
spełniać wszystkie elementy systemu SBO, cały układ ociepleniowy,
złożony elementów, też musi spełniać wymagania gwarantujące
skuteczność i trwałość ocieplenia.
7.10. Wymagania techniczne dotyczące układu ociepleniowego ze styropianu
– opór cieplny – nie mniej niż 2
- mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazać zmiany
- odporność na starzenie – próbki po badaniu nie powinny wykazać
zmiany barwy wyprawy
- funkcjonalność – po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani
zawilgocenia spodniej strony wyprawy
7.7.

8.

Obróbki blacharskie: kod CPV 45261400-8
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

Obróbki blacharskie przy pokryciu papą powinny być dostosowane do
wielkości pochylenia połaci dachowej
Minimalna grubość blachy – 0,55 mm
Przy pokryciu z papy obróbka może być umieszczona /wklejona/
między warstwami papy przy pochyleniu połaci większym lub równym
10 % , przy większym nachyleniu – układać na jej wierzchu
W pokryciach blaszanych obróbki powinny być łączone na rąbki leżące
podwójne
Przy połączeniu pokrycia papowego z murem kominowym zastosować
obróbki dwuczęściowe
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8.6.

9.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób
umożliwiający przemieszczenie ruchów poziomych i pionowych dachu
w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

S t o l a r k a kod CPV45421000-4
Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami
mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 15 cm, a max
odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm
9.2. Ościeżnice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny być
dostatecznie zakotwione w przegrodach /ścianach, stropach/ budynku.
W oknach stałych bez skrzydeł kotwy powinny się znajdować w
miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydłami kotwy powinny
być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy
tak, aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek.
9.3. Odstęp miejsc zakotwienia - nie większy niż 40-80 cm. Każda strona
ściany okiennej powinna być co najmniej w trzech miejscach.
9.4. Okna z PCV muszą być mocowane do muru uwzględniając
rozszerzalność tworzywa PCV. Ościeżnica musi być mocowana
obwiedniowo tzn. poziomo i pionowo. Max odstęp między pkt
mocowania wynosi 70 cm, odstęp od narożnika, słupka min. 15 cm.
9.5.
Zamiast zakotwienia kotwami dopuszcza się mocowanie elementów
metalowych przez ich osadzenie na kołki rozporowe.
9.6. Wbudowanie elementów i segmentów może nastąpić dopiero wtedy,
kiedy można obciążać części nośne budynku.
9.7. Sztywność ram ościeżnic z PCV powinna być zapewniona przez
stalowe kształtowniki umieszczone na całym obwodzie ram.
9.8. Materiały uszczelniające muszą być odporne na drgania i wstrząsy oraz
zapewnić wymaganą izolacyjność cieplną przegrody.
9.9. Dla okien i drzwi należy zapewnić współczynnik przenikania ciepła
zgodnie z warunkami technicznymi, normą cieplną i dokumentacją.
9.10. Okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywać przecieków wody
przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 2l/min/m2 przy użyciu
ciśnień Ap=200Pa /PN-EN 12208:2001- klasa 5A/
9.11. Izolacyjność akustyczna – wg Instrukcji ITB nr. 369/2002 i PN-B02151-3:1999.
9.1.

10.

I z o l a c j e: kod CPV 45321300-3
10.1. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcony i przenieść
wszystkie działające nań obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej
współpracy izolacji z podłożem należy stosować następujące klasy
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10.2.

10.3.
10.4.
10.5.

10.6.
10.7.

10.8.
10.9.
11.

betonu w podkładach:
- przy przeponach z materiałów bitumicznych – bitumicznych B 7,5
- przy przeponach folii z tworzyw sztucznych – sztucznych B 10
- przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych – sztucznych B20
Powierzchnie podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje
powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa /bez
wgłębień, wypukłości oraz pęknięć/, czysta, odtłuszczona i odpylona.
Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia gładka.
Naroża powierzchni izolowanych należy zaokrąglić promieniem nie
mniejszym niż 3 cm lub sfazować pod kątem 45 st. na szerokości i
wysokości min. 5 cm od krawędzi.
W przypadku izolacji odwadniających / w pomieszczeniach mokrych/
spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być nie
mniejsze niż 1 %.
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap
asfaltowych lub innych przyklejanych do podkładu lepikiem
asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem lub emulsją
asfaltową
Przy gruntowaniu podkład winien być suchy a jego wilgotność do 5%
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z
tym, że druga warstwa może być naniesiona po całkowitym
wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 5 st.C.
Lepiki stosowane na gorąco powinny być podgrzewane do temperatury
160-180 st.C, i rozprowadzane na podkładzie w temper. min. 140 st. C.

Rusztowania ramowe: kod CPV 45262100-2
11.1. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby
przeszkolone w tym zakresie
11.2. Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien się
odbywać z ułożonego uprzednio pomostu roboczego zabezpieczonego
poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być ułożony
pomost zabezpieczający
11.3. W razie potrzeby – np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub
przejścia mogą być zastosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli
konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementów, a
sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu danego
rodzaju rusztowania
11.4. Dla ramowych rusztowań wieżowych zmontowanych na rolkach
jezdnych, nachylenie terenu max do 1 %
11.5. Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 3 m,
szerokość pomostu min. 70 cm., wysokość powtarzalnej kondygnacji
min. 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
12.

wierzchu konstrukcji następnej; w przypadkach konieczności
dostosowania rusztowania do istniejącego budynku, wysokość
kondygnacji rusztowania może być odpowiednio niższa
Dopuszczalne odchyłki wierzchołku stojaków ram pionowych nie
powinna być większe niż:
• 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m
• 25 mm przy wysokości rusztowania powyżej 10 m
• odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być
większe niż 10 mm
Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużne wzdłuż osi
podłużnej rusztowania nie może być większe niż 50 mm na całej
długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdłuż osi
poprzecznej rusztowania 20 mm
W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki
powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed
samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi jak i w osi
stojaka.
Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem.

Roboty tynkarskie: kod CPV 45410000-4
12.1. Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania,
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice oraz wbudowane meble o ile są
wstawiane w nie otynkowane wnęki.
12.2. Zaleca się przystępowanie do tynkowania po okresie osiadania budynku
tj. po upływie 4-6 m-cy po zakończeniu robót stanu surowego.
12.3. Tynki należy wykonywać w temperaturze min + 5 st.C. i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st.C.
12.4. Należy chronić świeże tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpow. sposób
12.5. W okresie wysokich temperatur tynki w czasie wiązania i twardnienia tj
w ciągu 1 tygodnia należy zwilżać wodą
12.6. Przed tynkowaniem stropów ceglanych należy usunąć zaprawę
wystającą ze spoin. Dolne półki belek stalowych osiatkować i
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym
12.7. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych poprzez zmycie 10 %
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roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię muru zwilżyć wodą.
12.8. Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania
obowiązującej normy, a w szczególności: nie zawierać domieszek
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów /0,5-2 mm/.
12.9. Do spodnich warstw tynku stosujemy piasek gruboziarnisty, a do
warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
12.10. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych i betonowych
wykonujemy z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej
10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego
12.11.Narzut tynków trójwarstwowych nanosimy po związaniu zaprawy
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy
warstwę obrzutki dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku
12.12.Do gładzi należy stosować zaprawy: wapienne /1:3, - 1:2,- 1:2,5/,
zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie
i tynkach zewnętrznych 1:1:2.
12.13. Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych III kat.:
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego do 4 mm i kierunku
poziomego do 6 mm na całej wysokości lub powierzchni
12.14.Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi
zewnętrznych tynków kat. III-IV, nie powinny być większe niż:
- na całej wysokości kondygnacji – 10 mm
- na całej wysokości budynku 30 mm.
12.15.Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
roztworów soli, przenikających z podłoża pleśni itp.
– trwałe ślady zacieków na powierzchni
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża
12.16. Materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność nie
może przekraczać 3 % lub nas izolacji przeciwwilgociowej lub
proszkowej.
12.17. Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów
wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W
szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach
izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików
asfaltowych stosowanych na zimno a także nie powinny być
przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane
na powłokach lepików asfaltowych na gorąco lub przyklejane tymi
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
12.18. Podłoże pod izolacją cieplną powinno być równe i poziome. W
przypadku nierówności przekraczających 5mm podłoże powinno być
wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana
warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm.
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13.

Malowanie: kod CPV 45440000-3
13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić
powierzchnie przeznaczoną domalowania, naprawić uszkodzenia,
wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża
dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować.
W robotach olejowych gruntowanie należy wykonać przed
szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe ( np. szkło, żeliwo ) nie
wymagają gruntowania.
Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być
wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i
osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.
Wilgotność tynków pod malowanie powinna być nie większa niż:
- dla farb olejnych i syntetycznych – 3 %,
- farb emulsyjnych – 4 %
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można
wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających:
- całkowitym zakończeniu robót budowlanych, sanitarnych oraz
elektrycznych itp. ( bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów,
włączników lub opraw ), z wyjątkiem przyklejania okładzin ( np. tapet )
założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych i oświetleniowych.
– wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe.
Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu tzw. „ białego montażu”,
- po ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)
oraz przed cyklinowaniem.
– po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie
wykończona (konfekcjonowana).
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące
wymagania techniczne:
- wszelkie uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed
przystąpieniem do malowania i oczyszczona od zanieczyszczeń
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z
podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się
ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych
oczyszczone z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej.
Powierzchnia konstrukcji stalowej powinna być oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tłuszczu.
Metalowe pokrywki pudełek inst. elektr. powinny być pokryte
bezminiową farbą rdzochronną./np. na pyle cynkowym/.
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze + 5 st.C.
do 25 st.C.
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13.9. Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane
w okresie zimowym, podczas opadów atmosferycznych i wietrznej
pogody oraz intensywnego nasłonecznienia. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
13.10. Przy malowaniu powłoki powinny być:
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących
- dawać aksamitno – matowy wygląd
- barwa powłok jednolita i równomierna bez smug i plam, prześwitów
- nie dopuszcza się łuszczenia powłoki, widocznych łączeń lub
poprawek oraz grudek pigmentów i wypełniaczy
13.11.Badanie powłok przy ich odbiorze przeprowadzamy w terminie:
- z farb emulsyjnych – po 7 dniach
- z farb olejnych i syntetycznych, lakierów – po 14 dniach
13.12.Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza
nie niższej niż + 5 st.C. oraz podczas pogody bezdeszczowej
13.13. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą
szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie
jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.
14.

Okładziny ścienne: kod CPV 45442000-7
14.1. Okładziny zewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych
elewacyjnych, płytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych płytek
kamionkowych szkliwionych
14.2. Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane ze wszystkich rodzajów
płytek
14.3. Temperatura powietrza wewn. lub zewn. powinna wynosić + 5 st.C.
14.4. Powierzchnie pod okładziny powinny spełniać warunki tynku III kat.
Klej należy nakładać na podłoże za pomocą metalowej ząbkowanej
szpachli warstwą grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny
powinno nastąpić w ciągu 15 min. Przykładając płytkę do podłoża,
należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem
do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie. Przesunięcie to
nie powinno powodować zgarnięcia kleju z podłoża. Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć.
14.5. Odchylenie krawędzi płytek w pionie i poziomie nie powinno być
większe niż 2 mm/m
14.6. Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie w kilku
dowolnie wybranych miejscach; głuchy dźwięk wskazuje na nie
przyleganie okładziny do podkładu
- prawidłowego przebiegu spoin poziomych i pionowych z pomiarem
odchyleń z dokładnością do 1 mm /sprawdzenie za pomocą poziomicy i
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- pionu murarskiego/
- jednolitości barwy płytek
15.

Posadzki: kod CPV 45430000-0
15.1. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta
leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej,
przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem
15.2. Grubość podkładu cementowego powinna wynosić:
- związanego z podłożem – 25 mm
- na izolacji przeciwwilgociowej i styropianie sztywnym – 35 mm
- na wełnie mineralnej – 40 mm
15.3. Podkład betonowy zbrojony z prętów ułożonych krzyżowo powinien
być wykonany w środku grubości podkładu
15.4. Podkład cementowy należy oddzielić paskiem papy albo paskiem
izolacyjnym od pionowych stałych elementów
15.5. W podkładzie szczeliny dylatacyjne należy wykonać:
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
- oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach
15.6. Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki do kratki ściekowej, podkład
winien być wykonany ze spadkiem
15.7. Temperatura powietrza w pomieszczeniach gdzie wykonuje się
posadzki – min. 15 st.C., szczególnie w okresie wysychania kleju
15.8. Wykładziny PCV układamy na dokładnie oczyszczonym i odkurzonym
podkładzie i po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych
15.9. Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny PCV i kleje, należy
dostarczyć do pomieszczeń w których są stosowane, co najmniej na 24
godziny przed układaniem
15.10.Wykładzina arkuszowa powinna być również 24 h przed przyklejeniem
rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednio do wymiarów i
luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szer.
2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do
podkładu i wykazują deformacje /sfałdowanie, pęcherze itp./, nie mogą
być przyklejone i powinny być przekazane do dyspozycji producenta
jako wadliwe
15.11. Posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego samego
rodzaju , barwy i wzoru
15.12. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny
poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m 5 mm na całej długości
pomieszczenia.
15.13.Łączenie posadzki PCV z posadzkami z innych materiałów wykonuje
się za pomocą wkładek lub listew progowych PCV, nierdzewnych
kształtowników metalowych lub progów drewnianych
15.14.Przy ścianach wykańczamy listwami podłogowymi lub jako
wywinięcie wykładziny.
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16.

Roboty zewnętrzne i drogowe: kod CPV 45233140-2
16.1. Zakres robót do wykonania określa przedmiar kosztorysowy z
dokładnym opisem poszczególnych pozycji
16.2. Przed ułożeniem kostki brukowej należy przedłożyć protokół z
pozytywnego uzyskania stopnia zagęszczenia podsypki
16.3. Wymagania techniczne dotyczące kostki brukowej
- betonowa kostka brukowa powinna posiadać atest – aprobatę
techniczną wystawioną przez uprawnioną jednostkę / Instytut
Badawczy Dróg i Mostów/
- dostarczona kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom
określonym w ateście ewentualnie mieć charakterystykę określoną
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM
16.4. Kostka w I gat. posiada następujące parametry:
- stan powierzchni – jednorodna w danej partii, dopuszczalne
niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
- nie dopuszczalne są szczerby i uszkodzenia zewnętrzne
16.5. Całość robót winna być wykonana przez osoby posiadające
kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

6. KONTROLA WYROBÓW I ROBÓT
---------------------------------------------------------------------------------------------6.1. Program zapewniania jakości:
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujące wykonanie robót zgodne z dokumentacją, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru. Program winien zawierać:
a/ część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót – terminy i sposób prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- dane dotyczące Bioz
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
- system proponowanej kontroli sterowania jakością
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów
- sposób oraz formę gromadzenia i przekazywania wyników badań laboratoryjnych
-b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie oraz urządzenia pomiarowe
- rodzaj i ilość środków transportu
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót
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6.2. Zasady kontroli jakości robót:
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
normach i wytycznych.
Wykonawcza dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek:
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu.
6.4. Badania i pomiary:
Należy je przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie badań.
Wykonawca na piśmie przedstawi ich wyniki do akceptacji.
6.5. Raporty z badań:
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów na
formularzach, z wynikami badań jak najszybciej – w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości.
6.6. Badania przeprowadzane prze inspektora nadzoru:
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:
* wyroby budowlane oznaczone CE albo oznakowane znakiem budowlanym
* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
* wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej posiadające atesty
6.8. Dokumenty budowy:
a/ dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym, którego prowadzenie
spoczywa na wykonawcy w ciągu całego procesu wykonywania budowy.
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Zapisy należy dokonywać na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
Wpisujemy w szczególności:
- datę przekazania wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji techn. i pozwolenia na budowę
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramu robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, okresy i przyczyny ewentualnych przerw
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru lub zamawiającego
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodów
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, częściowych i ostatecznych odbiorów
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z opisem w dokumentacji
- czynności geodezyjne przed i w trakcie wykonywania robót
- sposoby zabezpieczania robót
- dane o jakości materiałów, pobieranych próbkach i wynikach badań
- inne istotne informacje o przebiegu robót
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień
wydawania poleceń wykonawcy robót.
b/ rejestr pomiarów – stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadzamy w sposób ciągły.
c/ dokumenty laboratoryjne – będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Stanowią one załączniki do odbioru robót
d/ pozostałe dokumenty budowy:
- pozwolenie na budowę
- protokóły przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- protokóły z narad i ustaleń
- korespondencję na budowie
- protokóły odbioru robót
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Będą one zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowymi lub ostatecznymi odbiorami
odcinków robót, przy robotach zanikowych oraz w przypadku wystąpienia dłuższej
przerwy w robotach.
Ogólne zasady obmiaru robót oraz określenie ilości robót i materiałów będą ustalone
w jednostkach i na zasadach przyjętych w kosztorysie.
Faktyczny zakres wykonanych robót będzie zgodny z harmonogramem finansowo –
rzeczowym.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1.
2.
3.
4.

robotom zanikającym i ulegającym zakryciu
odbiorowi częściowemu
odbiorowi ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu

Dokumenty do odbioru ostatecznego:
1. dokumentacja projektowo-kosztorysowa z naniesionymi ewent. zmianami lub
dokumentacją dodatkową sporządzoną w trakcie realizacji budowy
2. specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentów budowy i ew.
uzupełniające lub zamienne/
3. ustalenia technologiczne
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów /oryginały/
5. wyniki badań kontrolnych i laboratoryjnych
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, zostanie wyznaczony
ponowny termin odbioru ostatecznego /w porozumieniu z wykonawcą/.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Komisja wyznaczy termin ich wykonania.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wizualnej obiektu i wykonanych robót
związanych z usunięciem wad /poprawek/ stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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9. ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za
jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo jest wartość danej pozycji kosztorysu.
Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zawarte w przedmiarze robót
opracowując kosztorys ofertowy wg zasad:
•

•
•

•
•
•
•

•

kosztorys w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi tzn. każda
pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową z narzutami i wartość
danej pozycji netto / z dokładnością dwóch miejsc po przecinku/
cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować koszty bezpośrednie R,M,S,
zakupu, transportu technol., oraz koszty pośrednie i zysk
wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie pozycje, - pozycje przy
których nie będą podane ceny nie będą dodatkowo opłacane po wykonaniu prac,
gdyż zamawiający przyjmuje, że koszt ich został pokryty przez inne ceny
podane w przedmiarze robót
cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do końca realizacji
podane w przedmiarze robót podstawy nakładów rzeczowych wg nr. tablic
KNR-ów itp. są dla oferentów nieobowiązkowe / mogą być zmienione/ i
policzone wg własnego uznania
Do cen jednostkowych pozycji kosztorysowych nie należy wliczać podatku
VAT.
Rozliczenie robót dodatkowych – wykonawca złoży ofertę zamawiającemu w
postaci kosztorysu ofertowego przed wykonanie robót. Po akceptacji,
wykonawca może przystąpić do robót. Kosztorys będzie opracowany w oparciu
o: ogólnie dostępne KNR-y lub kalkulacje zakładowe, wysokość stawek RMS i
narzutów zostanie przyjęta z informatora wydawnictwa ”Sekocenbud” jako
wielkości średnie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego.
Ceny M wraz kosztami zaopatrzenia zostaną przyjęte jako średnie z
informatora „Sekocenbud” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W
przypadku braku informacji o danym materiale, cene]ę należy przyjąć jako
średnią z najbliższej hurtowni, powiększoną o średnie koszty zaopatrzenia.

Podstawę płatności określi umowa między Zamawiającym a Wykonawcą.
Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
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10. DOKUMENTY- ODNIESIENIA:
USTAWY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

/Dz.U. nr. 207 z 2003 r./
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.nr.89
z 1996 r. poz. 415 z póżn. zmianami/
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U.19./
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych /Dz.U. 92/
5. Ustawa z dnia 03 kwietnia 1993 r. – o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr. 55
z1994 r. i 27 z 1997 r./
6. Ustawa z dnia 03 kwietnia 1993 r. – o normalizacji /Dz.U.55 z 1995 r./
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U/147
zroku 12002/
8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym /Dz.U. nr. 122/
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U.nr.62/
10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych /Dz.U.nr. 204 z roku
2004/
ROZPORZĄDZENIA:
1. Rozporządzenie M. T. i G. M. z dnia 2/03/1999 r. zawarte w załączniku
nr. 2 w sprawie wymogów i warunków technicznych
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02/09/2004 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego /Dz.U. nr. 202, poz. 2072/
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23/03/2003 w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu /Dz.
U. nr. 120 poz. 1126/
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2004 zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. nr. 198 poz. 2042/
5. Rozporządzenie MGPIB z d. 12/04/2002 w sprawie warunków techn.
jakim powinny odpowiadać budynki /Dz.U. z 2002 nr. 75 poz. 690/
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26/09/1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz.U. nr
169 poz. 1650/
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06/02/2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. 47 poz. 401/.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11/08/2004 w sprawie
sposobu deklarowania wyrobów budowl. i ich znakowania /Dz.U. nr.198/
str. 26

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH
DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA:
1. PN – 87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia
wiatrem.
PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-80/B-02010 - Obliczenia statyczne. Obciążenia śniegiem.
PN-77/B-02011 - Obliczenia statyczne obciążenia wiatrem
PN-89/B-10425 - Wymagania techniczne i badanie przy odbiorze
przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach użyteczności publicznej

Opracował:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
DO PROJEKTU I KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM
POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR. 5
NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLA, OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W SOKÓŁCE

LOKALIZACJA : ul. Os. Centrum 18 16 – 100 Sokółka
pow. Sokółka woj. podlaskie
INWESTOR :

Urząd Miasta w Sokółce

PROJEKTANT:

Wiesław Minkiewicz
zam. ul. W. Witosa 102 16-100 Sokółka
Upr. Budowl. Nr. BŁ - 314/73 i 36/81

Sokółka

2009

1. Część ogólna
1.a. Nazwa zamówienia:
Rozbudowa z przebudową i remontem pomieszczeń istniejącym budynku
Przedszkola nr. 5 - na pomieszczenia Przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej
i Środowiskowego Domu Pomocy w Sokółce przy ul. Osiedle Centrum 18
1.b. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej /OST/ są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych budynku jak w tytule.
Zakres robót obejmuje:
Niski parter:
W skrzydle wschodnim główny układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Wyburza się
jedynie nieliczne ścianki działowe /w obecnej wentylatorni/ oraz zamurowuje niektóre
otwory.
W części zachodniej wyburza się ścianki działowe, zamurowuje przestrzeń pod tarasem, z
wylaniem ław, fundamentów i nowej posadzki.
W całości obszaru piwnicy wymianie podlega stolarka okienna i drzwiowa oraz
planowany jest remont posadzek.
Rozbiórce podlega podjazd i istniej. wejście do budynku.
Projektuje się nową klatkę schodową zewnętrzną i dźwig dla osób niepełnosprawnych
Parter:
Wyburza się niektóre ścianki działowe upraszczając układ funkcjonalny pomieszczeń.
Projektuje się nowe ścianki działowe tworząc pomieszczenia sekretarek oraz kasy. Planuje
się zespól sanitariatów z umywalnią i łazienką dla niepełnosprawnych w cz. zachodniej
budynku. Projektowi podlega oddzielenie środkowej klatki schodowej przeszkloną
ścianką z wbudowanymi drzwiami.
Obudowuje się zewnętrzne tarasy tworząc pokoje biurowe pracowników Oś. Pom. Społ. i
Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wymianie podlega stolarka okienna i drzwiowa, planowany jest remont posadzek.
Piętro:
Układ funkcjonalny pozostaje bez zmian. Pomieszczenia podlegają ogólnemu
remontowi, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont posadzek.
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych oraz przebudowę instalacji sanitarnej
i elektrycznej w budynku.
1.c. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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Biuro Usług :

- projektowanie budynków i budowli,
- kosztorysowanie,
- wycena nieruchomości i środków trwałych,

Wiesław Minkiewicz 16-100 Sokółka, ul. Witosa 102 tel. tel. (85) 711 71 08

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ
INSTALACJI WEWN. WOD-KAN, C.W.U. z CYRKULACJĄ,
WENTYLACJI, PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ
oraz INSTALACJI WEWN. CENTRALNEGO OGRZEWANIA
w ramach
Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola nr 5
z wykonaniem prac remontowych w celu dostosowania
pomieszczeń do użytkowania jako przedszkolne,
Ośrodek Pomocy Społecznej
i Środowiskowy Dom Samopomocy

INWESTOR:

Urząd Miejski w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Pl. Kościuszki 1

ADRES
BUDOWY:

Obręb 34 Sokółka, ul. Os. Centrum 18
Dz. Nr: 866/3, 867/1, 868, 869, 870, 993
jedn. ewid. 2011084 Sokółka

PROJEKTANT: inż. EUGENIUSZ ŁAZEWSKI
uprawniony (bez ograniczeń) projektant oraz
kierownik budowy i robót w specjalności:
-inst.-inż. w zakr. sieci gazowych oraz
klimatyzacyjno-wentylacyjnych BŁ/180/89
-inst.inż. w zakresie sieci i inst. sanitarnych
BŁ/31/76
Nr PDL/IS/1801/01 w P.O.I.I.B.

Sokółka, dnia: 25 kwiecień 2013r.

1
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ
przy przebudowie INSTALACJI WEWN. WOD-KAN, C.W.U. z CYRKULACJĄ, WENTYLACJI,
PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ oraz INSTALACJI WEWN. CENTRALNEGO OGRZEWANIA
w ramach
„Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola nr 5 z wykonaniem prac remontowych w celu dostosowania
pomieszczeń do użytkowania jako przedszkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy”.
Adres budowy: ul. Os. Centrum 18, Sokółka, Dz. Nr: 866/3, 867/1, 868, 869, 870, 993.
SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych.
SST.1. Przykanalik kanalizacji sanitarnej.
SST.2. Instalacje wewnętrzne:
SST.2.1. Instalacje wewnętrzne wod-kan i c.w.u. z cyrkulacją.
SST.2.2. Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania.
SST.2.3. Instalacja wewnętrzna wentylacji.

SST.0. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYH
SST.0.1. WSTĘP
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (SST) są wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót branży sanitarnej przy przebudowie instalacji wewn. wod-kan, c.w.u. z cyrkulacją,
wentylacji, przykanalika kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w ramach
„Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola nr 5 z wykonaniem prac remontowych w celu dostosowania
pomieszczeń do użytkowania jako przedszkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom
Samopomocy”.
2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla odbioru i wykonania j/w stanowią zbiór wymagań technicznych i
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
SST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót.
SST opracowane są m.inn. w oparciu o normy, normatywy i wytyczne:
- BN-83/8836-02 Roboty ziemne
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane
- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" - cz. II "Instalacje sanitarne i
przemysłowe"
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, kanalizacja, sieci gazowe,
ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1994r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2002.04.12 w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75 z dn. 2002.06.15) z późniejszymi zmianami,
- BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- Prawo budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 „Wymagania techniczne Cobrti Instal”
(zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa” Warszawa sierpień 2003),
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 „Wymagania techniczne Cobrti Instal”
(zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa” Warszawa wrzesień 2001).
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7 „Wymagania techniczne Cobrti
Instal” (zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa” Warszawa lipiec 2003).
- inne obowiązujące przepisy.
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie
potwierdzone odpowiednimi dokumentami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zakres Robót objętych SST.
W zakres wchodzi j/n:
- przebudowa przykanalika kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa instalacji wewnętrznej wod-kan. i c.w.u. z cyrkulacją,
- przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania,
- przebudowa instalacji wewnętrznej wentylacji grawitacyjno-mechanicznej.
W ramach projektowanej przebudowy wchodzi również demontaż uzbrojenia istniejącego branży sanitarnej j.w.
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4. Definicje i pojęcia
W SST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę,
bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi
mogą być niewypełnione i
odkryte,
wypełnione
materiałem budowlanym
nie powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z
otworami wentylacyjnymi;
certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi;
deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces
lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
realizacji robót (budowy);
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
kanał ściekowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
klapa kanałowa - zawór odchylny zwrotny, otwierany pod wpływem parcia ścieków, przeznaczony do samoczynnego
zamykania całego przekroju wylotu kanału;
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników.
Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;
nawiew bezpośredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku przez otwór wykonany
w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki okiennej,
nawiew pośredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczeń sąsiednich przez drzwi wewnętrzne lub
specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnętrznych;
odpowietrzanie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji
ogrzewań wodnych;
polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
przewód nawiewny - przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia;
przyłącze kanalizacyjne, przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej lub wpustu,
deszczowego z siecią kanalizacji zewnętrznej;
rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych,
wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacyjny;
rysunki - cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem Robót,
studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nie przejazdowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej
eksploatacji kanałów;
studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie na załamaniach
spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów
przepływowych, w jeden kanał odpływowy.
samoczynny zawór odpowietrzający - zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzający powietrze do instalacji
ogrzewania wodnego.
sieć kanalizacyjna deszczowa; kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
wód/ścieków opadowych,
Drenaż – przewód służący do odbioru wód z gruntu i odprowadzenia ich do odbiornika
urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania;
warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby wnioskowane przez
odbiorców ilości energii cieplnej oraz wody mogły być dostarczone;
wodociąg - zespól współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń Inwestorskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludności i przemysłu w wodę;
wylot ścieków - obiekt na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika;
5. Szczegółowe specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów
uzbrojenia branży sanitarnej instalacji sanitarnych stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.
6. Dla instalacji i robót nie objętych niniejszymi SST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny stanowić,
integralną część dokumentacji projektowej lub DTR producenta urządzeń/materiałów.
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7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w
przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
8. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:
a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa,
b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora
Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne – również potwierdzane przez
projektanta.
c. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
SST.0.2. MATERIAŁY
1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być nowe odpowiadać Polskim Normom lub Normom
Europejskim, powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe
oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania
przez krótki czas w oddzielnych stosach.
3. Rury żeliwne przed ich użyciem należy sprawdzić przez "opukanie" metalowym młotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyroby
pęknięte wydają głuchy dźwięk i nie mogą być użyte do montażu. Rury te można składować na otwartym powietrzu,
układając je w stosach na utwardzonym, suchym i wyrównanym terenie; wysokość składowania nie może przekraczać
2,0m, rury kielichowe należy układać kielichami na przemian.
4. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i
zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu można składować na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnętrznej nie niższej niż -5°C, zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami. Podłoże, na którym
składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może
przekraczać 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być
podane przez producenta.
5. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed za montowaniem armatury należy
sprawdzić, czy, na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych
należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, wrzeciona zasuw lub zaworów nie są
skrzywione, przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie,
armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, uszczelnienie dławnic odpowiada
przewidywanym warunkom pracy.
6. Urządzenia sanitarne:
a. Urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe i kamionkowe powinny być czyste, bez uszkodzeń powierzchni
szkliwionych.
b.
Urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe i kamionkowe oraz wentylacyjne składować należy w magazynach
zamkniętych lub pod wiatami.
c. urządzenia sanitarne i urządzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki spłukujące, syfony itp., należy
przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura wewnętrzna nie spada poniżej -5°C.
7. Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.
UWAGA:
1. Każdorazowo, gdy w projekcie budowlanym lun niniejszej specyfikacji technicznej podano nazwę produktu lub nazwę
jego producenta, należy przez to rozumieć również inny produkt o parametrach mu odpowiadających pod warunkiem
zgody Inwestora i Gestora sieci. Zmiana elementów na inne tylko pod warunkiem zgody Inwestora i Projektanta.
2. Dopuszcza się zastosowanie do wykonania instalacji zimnej wody i c.w.u. z cyrkulacją oraz instalacji c.o.
innych materiałów. Ewentualna zamiana powinna uwzględniać wymagane średnice przewodów. Dobór przewodów
zastępczych wykonać zgodnie z tabelami zawartymi w projektach budowlanych.
SST.0.3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
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SST.0.4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na
i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
SST.0.5. MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić;
rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
1. Dopuszcza się użycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym końcu, po starannym obcięciu uszkodzeń; płaszczyzna
cięcia powinna być prostopadła do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub
stosowanie opasek jest niedopuszczalne.
2. Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykopów,
kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach należy wykonywać w sposób zabezpieczający
przed możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji.
3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie rur układanych w
wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z
drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem.
4. Przed zasypaniem przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość przewodu, zgodność spadków z projektem i
przeprowadzić próby szczelności.
5. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w
miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy
całkowicie wypełnić materiałem trwale plastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany
lub stropu.
6. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, przy czym przy wysokości
kondygnacji poniżej 3,0 m należy zastosować jeden uchwyt w połowie wysokości kondygnacji. Z uchwytu tego można
zrezygnować, jeżeli przejście przez strop wykonane jest w tulei, średnica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma
on co najmniej jeden punkt stały. Przy kondygnacjach wyższych odstęp między uchwytami nie powinien przekraczać
następujących wartości:
średnica rury [mm]
odstęp między uchwytami
[m]
15-20
25-32
40-65
80 i większe

3,0
4,0
6,0
6,0

przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejście przez strop wykonane w
tulei można traktować jako uchwyt, jeżeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt stały.
Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ± 10 mm na 10 m długości przewodu
pionowego.
7. Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia
należy rozmieszczać z przesunięciem.
8. Rury kielichowe należy układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu czynnika.
SST.0.6. POŁĄCZENIA RUR
SST.0.6.1. Połączenia gwintowane
1. Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i ciężkiego
przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.
Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami
kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.
2. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia
gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
3. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy teflonowej.
SST.0.6.2. Połączenia kielichowe
Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej. Między bosym końcem
rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3-5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w
kielichu pad warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6mm. Przy połączeniach
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kielichowych stosować jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.
SST.0.6.3. Połączenia lutowane
W przypadku zastosowania przewodów z rur miedzianych jako rozprowadzających wodę zimną i ciepłą do odbiorników
wykonane one będą z rur miedzianych twardych, do kapilarnych połączeń lutowanych:
- lutowanie miękkie min. PN 6 bar w miejscach, w których zapewniony będzie łatwy dostęp do połączeń przewodów.
- Wszystkie połączenia lutowane rur zabudowane w bruzdach, obudowach (bez możliwości dostępu z zewnątrz podczas
pracy instalacji) wykonane będą lutem twardym (lutowanie twarde np. L-Ag 34 Sn, L-Ag 44, L-Ag 55 lub L-Ag 2 P,
L-Cu P6).
SST.0.6.4. Połączenia zaciskowe
Połączenia należy wykonywać zgodnie z technologią producenta elementów systemu. Stosowane są tutaj
specjalistyczne narzędzia, dostarczane przez producenta. Należy zwrócić uwagę na odmienność montażu złącz w
wykonaniu mosiężnym i z PPSU.
SST.0.7. MONTAŻ ARMATURY
1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych; umożliwiających personelowi
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.
2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnętrznej powinny być oznakowane za pomocą tabliczek orientacyjnych,
umieszczonych trwale, np. na najbliżej położonych budynkach,
3. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego
powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z
armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a
pokrętło daje się lekko obracać.
4. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na odpowiednich
trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.
5. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.
6. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.
7. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być stosowana, wówczas długość
odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury.
SST.0.8. MONTAŻ URZĄDZEŃ
1. Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego przez jednostkę
posiadającą uprawnienia do produkcji zbiorników ciśnieniowych. Każdy zbiornik ciśnieniowy powinien być
dostarczony wraz z dokumentacją gwarancyjną wystawioną przez producenta.
2. Wentylatory, pompy, zbiorniki ciśnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę
znamionową z blachy, podającą:
- nazwę producenta,
- charakterystykę techniczną urządzenia,
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu,
- znak kontroli technicznej.
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w razie
ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.
Aparatura kontrolno-pomiarowa (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej
dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru.
W szczególności:
- termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C,
- manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm,
a. Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego czynnika, należy montować w
tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy
wewnętrznej. Przy średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na
załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. Tuleja dla termometru nie może być zanurzona na
głębokość mniejszą niż 5 cm.
b. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę syfonowa z przewodem lub
aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy,
tzw. manometryczny.
c. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczanie ciśnienie robocze urządzenia, do
którego manometr jest przyłączony.
d. Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie rejestrującą należy montować na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunków i instrukcji podanych przez producenta.
e. Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować:
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem sztucznym,
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem.
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SST.0.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inwestor
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do Robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań.
Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inwestora.
3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.
5. Badania prowadzone przez Inwestora
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
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bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to
wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7. Dokumenty budowy
a) dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inwestor,
daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi do
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
-

b) rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarów.
c) dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inwestora.
d) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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SST.0.10. OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych Robót i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną
poprawione według instrukcji Inwestora na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.
2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami
skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni
ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni
nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości.
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inwestora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.
4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem.
SST.0.11. ODBIORY ROBÓT
SST.0.11.1. Odbiory międzyoperacyjne
1. Odbiory
międzyoperacyjne
są
elementem
kontroli
jakości
wykonania
robót
poprzedzających.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady
lub zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa.
2. Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących rodzajów robót:
- wykopy wąskoprzestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień przygotowania podłoża, odwodnienie wykopu,
odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp.,
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, ściany w miejscach ustawienia
grzejników (otynkowanie),
- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w przypadku pionów co., wod.-kan. itp. i
zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w
przegrodach zewnętrznych),
- kanały w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, warunki odwodnienia,
- studzienki rewizyjne i komory osadników - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i
drabinek, odwodnienie.
3. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i
elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego.
SST.0.11.2. Odbiory częściowe
1. W przypadka robót. tzw. "zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub w kanale nieprzełazowym,
przewody wewnętrzne kryte w bruzdach, pod sufitem podwieszanym), które muszą być wykonane przed zakończeniem
całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem,
użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi
wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi SST.
2. Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do
badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby
jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń.
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Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego
wykonania wszystkich połączeń.
3. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny
prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich
członków komisji z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami
ostatecznego przyjęcia odbieranych robót.
SST.0.11.3. Odbiór końcowy
Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w odpowiednich rozdziałach,
należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót
montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika: w przypadkach szczególnych w
skład komisji wchodzą również: przedstawiciel dostawcy wody, przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
jeżeli wykonane urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i
ochrony pracowników, Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązujące przepisy wymagają obecności
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
Jeśli odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas
protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego. Przy odbiorze końcowym należy
sprawdzić:
- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,
- zgodność wykonania z niniejszymi SST, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
1. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i książkę obmiarów,
- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające",
- protokoły wykonanych prób i badań,
- świadectw a jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki ciśnieniowe, osadniki, ogrzewacze, wentylatory itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,
- instrukcje obsługi.
5. Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszych SST nie postanawiają odmiennie, wymagania
odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania
urządzeń mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, że urządzenia
mogą być przekazane użytkownikowi.
6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osiągnąć
urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i
uzgodnieniami.
SST.0.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów podstawowych i wyposażenia uzbrojenia wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wszelkie koszty związane z uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji (wcięcia do stanu istn, próby
szczelności, dezynfekcje, itp.)
UWAGA:
Brak jakiejkolwiek opuszczonej pozycji w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej wykonania w
pełnym zakresie zgodnie z warunkami technicznymi i projektem budowlano-wykonawczym.
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SST.1 PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ.
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową
przykanalika kanalizacji sanitarnej w ramach „Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola nr 5 z wykonaniem prac
remontowych w celu dostosowania pomieszczeń do użytkowania jako przedszkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej i
Środowiskowy Dom Samopomocy”.
Niniejszą szczegółową specyfikację techniczną należy rozpatrywać zgodnie z SST.0. Ogólne warunki techniczne
wykonania i odbioru robót instalacyjnych (SST.0.1. pkt. 1.). oraz projektami budowlanymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

jako Dokument Przetargowy

i Kontraktowy przy zlecaniu

1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót jak w pkt. 1.1.
Zakres Robót obejmuje:
- wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej 0,20m z rur PVC klasy SN8 łączonych na kielich i typową
uszczelkę gumową wraz z likwidacją istniejącego przykanalika z rur kamionkowych,
- demontaż istn. elementów przykanalika k.s.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i
odbioru robót instalacyjnych (SST.0.1. pkt. 4.) oraz zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4.1. Kanalizacja
1.4.1.1.
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków socjalnobytowych, technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1.
Kanały – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych,
technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych.
1.4.2.2.
Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków ścieków socjalno-bytowych,
technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych
1.4.2.3. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków/wód opadowych.
1.4.2.4.
Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia instalacji kanalizacyjnej budynku (od pierwszej
studzienki przy budynku) do sieci kanalizacji sanitarnej (lub odbiornika – osadnika gnilnego).
1.4.2.5.
Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
1.4.2.6.
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i
odprowadzanie ich do odbiornika.
1.4.2.7.
Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
1.4.2.8.
Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.
1.4.2.9.
Rura osłonowa (R.O.) – przewód osłaniający przewód zasadniczy przed czynnikami zewnętrznymi
1.4.2.10. Drenaż – przewód służący do odbioru wód z gruntu i odprowadzenia ich do odbiorników
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna lub inspekcyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający
wytrącanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonych kanałów dopływowych do niżej
położonego kanału odpływowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa – „ślepa” – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego,
spełniająca funkcję studzienki połączonej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przelotowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej
eksploatacji kanałów.
1.4.3.7. Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych
w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) – komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru
energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.
1.4.3.9. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
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1.4.3.10. Studzienka ściekowa – studzienka osadnikowa, na której zlokalizowany jest wpust deszczowy – urządzenie
do odbioru ścieków opadowych, spływających z utworzonych powierzchni terenu z ich podczyszczeniem z
osadów.
1.4.3.11. Zbiornik szczelny – urządzenie do odbierania i przechowywania wód deszczowych umożliwiający ich ponowne
wykorzystania np. do podlewania zieleni.
1.4.3.12. Osadnik – urządzenie do podczyszczania wód opadowych z osadów stałych.
1.4.3.13. Rura osłonowa – przewód osłonowy zabezpieczający rurę zasadniczą pod przeszkodą drogową.
1.4.4.
Elementy studzienek i komór.
1.1.4.1. Osadnik gnilny – zbiornik bezodpływowy do okresowego magazynowania ścieków bytowo-gospodarczych o
cyklicznym opróżnianiu za pomocą wozu asenizacyjnego.
1.4.4.2. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.3. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do
komory roboczej np. osadnika gnilnego.
1.4.4.4. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.5. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór
kanalizacyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.6. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
1.4.4.7. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
1.4.4.8. Obetonowanie – otulina betonowa przewodów o grubości warstwy min. 20cm
1.4.5.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST.0. Ogólne warunki techniczne
wykonania i odbioru robót instalacyjnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót
instalacyjnych.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne
wykonania i odbioru robót instalacyjnych (SST.0.2.).
2.1. Rury kanałowe
a)

przykanalik k.s.

0,20m PVC klasy SN8 łączonych na kielich i typową uszczelkę gumową.

-

Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny posiadać certyfikaty i być oznakowane:
czynnik transportowy
nazwa producenta
rodzaj materiału
oznaczenie średnicy
grubość ścianki
datę produkcji – rok, miesiąc, dzień
normą wg której zostały wyprodukowane
znak budowlany „B”. „CE”, …

2.1.2. Przejścia przez ściany – Przejścia przez fundamenty, ściany studni żelbet. z zastosowaniem kształtek
typowych (wykonanie szczelne).
Przejścia przez ściany studni inspekcyjnych z tworzyw sztucznych szczelne wg wymagań producenta rur i
studni.
2.2. Prefabrykowane studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych
Zastosowano studzienki inspekcyjne Ø425mm PP składające się z:
kinety
rury trzonowej (komin inspekcyjny),
rury teleskopowej
właz żeliwnego typu B-125.
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.5. Kruszywo
Kruszywo (piasek gruboziarnisty) stosowany na obsypki powinien spełniać wymagania PB-B-11113.
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2.6. Cegła kanalizacyjna - klinkierowa
2.7. Elementy zbiorników szczelnych – nie występują.
2.9. Składanie materiałów
2.9.1. Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej wielowarstwowo.
Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. W składowaniu
poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych.
Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę łącznika (pierścienia do połączeń końcówek rur ).
Należy zaznaczyć że rury dostarczone są z jednostronnie nałożonymi łącznikami. Warstwy rur należy układać
naprzemiennie tak aby łączniki były wysunięte i nie spoczywały na łącznikach niższej warstwy.
Podkłady drewniane nie mniejsze niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metra. Nie przekraczać wysokości składowania 1m.
dla rur o średnicy do 300 mm i wysokości 2 m. dla rur o średnicy powyżej 300 mm.
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych
średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. Kształtki złączki powinny być składowane w
sposób uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w
obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym są składowane,
stosowanie niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do
zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wiązania rur.
Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od sztucznych źródeł
ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
2.9.2. studzienki inspekcyjne i ściekowe PP/PVC
Studzienki składować zgodnie z wytycznymi producenta.
2.9.3. Włazy
Włazy, skrzynki i ramki wpustowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości
maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie składowane powinny być
wyrównane, utwardzone ze spadkami do odprowadzenia wody opadowej.
2.9.4. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia.
Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie
przekraczającej 3,0 m.
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.
2.9.5. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

w

sposób

zabezpieczający

je

przed

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót
instalacyjnych (SST.0.2.).
3.1. Sprzęt do wykonywania robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
żurawi budowlanych samochodowych
koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów
spycharek kołowych lub gąsienicowych
samochodu skrzyniowego
samochodu samowyładowczego
sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu
ręcznego sprzętu do robót ziemnych (szpadle, łopaty, ubijaki)
wciągarek mechanicznych
betoniarki kołowej
beczkowozu
ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowe,
trójnogu
wiertarki ręcznej
drobnego sprzętu pomocniczego
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót
instalacyjnych (SST.0.4.).
4.1. Transport rur
Rury należy przewozić środkami transportu kołowego w pozycji poziomej. Podczas załadunku należy je układać ściśle
obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem się na boki i wzdłuż pojazdu.
Przy układaniu rur w kilku warstwach, górna warstwa nie może wystawać powyżej burty skrzyni ładunkowej. Pomiędzy
poszczególnymi warstwami należy zastosować drewniane listwy szer. l0 cm i grub.2.5 cm (minimum).
Transport według wymagań producenta.

4.2.
Transport kręgów
Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca dokona
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie
kręgów o średnicy 1,4
2,5 m. należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie prefabrykatu. Kręgi o mniejszych średnicach podnosić i opuszczać za pomocą dwóch lin.
4.3. Transport studzienek i kształtek
Studzienki winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Załadunek i wyładunek kręgów należy wykonywać ręcznie.
Transport według wymagań producenta.
4.4. Transport włazów kanałowych i wpustów deszczowych
Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu samochodowego w sposób zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego przewozi się luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego należy
układać na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczyć taśmą stalową.
4.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej środkami transportu, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu
mieszanki, zanieczyszczenie mieszanki i obniżenie temperatury przekraczającej granicę określającą w wymaganiach
technologicznych.
Czas transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu. Transport powinien być zgodny z BN – 88/6731-08.
4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający ją przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem. Sposób transportu, zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu powinny
odpowiadać BN–67/6747-14.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN – 88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
a) dla cementu workowanego:
Składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami.
Magazyny zamknięte ( budynek o szczelnym dachu i ścianach )
b) dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy przechowywać
cement jednego rodzaju i marki, pochodzącego od jednego dostawcy (producenta).
4.8. Transport drewna i elementów deskowania.
Drewno i elementy deskowań wykopów i konstrukcji betonowych należy przewozić w warunkach chroniących przed
przemieszczeniem.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania

Robót

podano

w

SST.0.

Ogólne

warunki

techniczne

wykonania

i

odbioru

robót

instalacyjnych (SST.0.5 SST.0.8.).
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do odkładania ziemi,
odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od Inwestora i komisyjnego przejęcia
terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami roboczymi.
Projektowaną lokalizację budowanych urządzeń - lokalizację zbiorników szczelnych i osie kanałów (przewodów) należy
oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy
oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe należy wbić na każdym
załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanałowych. Na odcinkach prostych kołki osiowe należy umieszczać
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w odległości 30
50 m. Na każdym odcinku należy utworzyć co najmniej 3 punkty. Ciąg reperów należy nawiązywać do
reperów sieci państwowej.
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montażowej.
5.2. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane. Obudowy muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa.
Metody wykonywania robót:
wykop sposobem mechanicznym,
wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu.
2. Wykop wąskoprzestrzenny należy odeskować z zastosowaniem wyprasek lub płyt PW – 261.
3. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej jak dla
kanałów. Spód wykopu wykonywanego mechanicznie ustala się na poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej
projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie
ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej.
4. Wykop należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop wykonać początkowo do
głębokości jak w pkt.3, a następnie pogłębiać do głębokości pożądanej bezpośrednio przed ułożeniem
podsypki piaskowej lub obudowy kanału.
5. Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości dolnej lub
większej niż głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanały )
należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.
6. W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy
montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m. nad powierzchnią terenu w odległościach co 30 m. Łaty
powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników
należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora.
7. Obudowa wykopów o ścianach pionowych wypraskami stalowymi lub płytami PW – 261 z rozparciem poziomym.
8. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy zachować
co
najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren
b) powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiający łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu.
9. Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociągami, kanalizacją oraz kablami)
powinno być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń.
10. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop (mogą to być to projektowane nasypy
drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodą Kierownika Projektu po stwierdzeniu o przydatności do
stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.
11. Wykop podlega odbiorowi technicznemu.
5.3. Przygotowanie podłoża
1. Podłoże betonowe należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu odcinkami max 3m. Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża należy wykonać odbioru technicznego wykopu.
2. W wykopach o głębokości ponad 2,2 m. p. p. t. gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i
częściowo piasek drobny) podłoże pod kanały będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN–B-02480)
3. Przy głębokości posadowienia rurociągów do 2,2 m. p. p. t. Podłoże stanowić będzie wyłącznie piasek
gruby. Na podłoże może być także stosowany piasek ze żwirem w stosunku 1:1.
4. Zagęszczenie podłoża i obsypki powinno wynosić dla rur o średnicy do 250 mm nie mniej niż 0,95 max
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, a dla średnic 300 i więcej – nie mniej niż 0,93 max
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać 10
mm.
6. Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN–B-02480
0,15 m. przy zagęszczeniu ręcznym
0,30 m. przy zagęszczeniu mechanicznym
7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekraczać 10 cm.
8. Różnica rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie może w
żadnym punkcie przekraczać wartości
5 cm . Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu
spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenie do zera.
9. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80% jej wielkości
wg PN–B-02480.
10. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być mniejsze od – 2 %.
5.4.

Roboty montażowe kanałów
1.

Roboty montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0 C do +30 C. Połączenia rur wykonywać w
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 C.
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2.

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
3. Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
4. Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być
profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji ułożonej już
części przewodu po obu stronach rury (obsypki).
5. Należy zwrócić szczególną uwagę aby osie łączonych odcinków pokrywały się.
6. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego
obwodu z wyłączeniem złącz.
7. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności.
8. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
9. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów jak:
kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych itp.
10. Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno
przekraczać 1 cm.
11. Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6–cio metrowych na łączniki dostarczone przez producenta wraz
z rurami.
12. Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości, zfrezowaniu jej końcówek i
nałożeniu połączeń wraz z ułożeniem zgodnie z pkt. 4.
13. Sfrezowanie rur powinno mieć kąt 15 w stosunku do osi rury i długość równą 2-krotnej grubości rury.
14. Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z Dokumentacją Projektową, zgodnie z PN–B-10735.
15. W przypadku ułożenia przewodów pod nawierzchniami dróg na głębokościach zapewniających przykrycie
mniejszych niż 1,0m stosować obudowę z betonu.
16. Rury układać w temperaturze powyżej 0 C, a betonowanie wykonywać w temperaturze nie mniejszej jak +8 C.
5.5. Studnie kanalizacyjne
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek żelb. (istn.) i z tworzyw sztucznych poprzez tuleje typu
szczelnego dostarczone przez producenta.
Studzienki z rur PP/PVC wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.
5.6. Izolacje
Studnie żelbetowe (istn.) zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C96177 [8].
5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów sanitarnych i deszczowych należy prowadzić warstwami co
20cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany, o optymalnej wilgotności nie
przekraczającej wartości - 20 % do +10 %.
Zagęszczenia gruntu w strefach pod istniejącymi i perspektywicznymi jezdniami i chodnikami do stopnia
zagęszczenia Is=1,0, w pozostałym terenie do Is=0,85 , wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg BN –
72/8932-01.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót
instalacyjnych (SST.0.9.).
6.1. Badanie przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić
recepturę.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót montażowych kanałów
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością określoną z
Inwestorem.
W szczególności kontrola powinna obejmować :
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych punktów wysokościowych z
dokładnością do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub
betonu,
sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia studzienek
sprawdzenie prawidłowości uszczelnień,
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych
zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową.
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6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót muszą spełniać wymagania zgodności z normami i instrukcjami. W przypadku jakichkolwiek
odstępstw, Wykonawca na własny koszt usunie niezgodności i ponownie przedstawi roboty do odbioru.
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż
5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m.,

-

odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać

-

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać
5 cm,
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m,
rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością
do

3 cm,

5 mm .

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych
(SST.0.10.).
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową budowy kanału/przykanalika k.s. jest 1 m (metr) ułożonego przewodu.
Jednostką obmiarową montażu studni k.s. jest 1 szt. (sztuka).
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych
(SST.0.11.).
8.1.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z
regulacją wysokościową włazów oraz ułożeniem przewodów przykanalika kanalizacji sanitarnej:
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu i podłoży pod kanały,
- głębokość i miejsca oraz sposób ułożenia odeskowań kanałów,
- sposób ułożenia rur osłonowych i ich zaślepienie,
- prawidłowe zastosowanie pierścieni odciążających na studzience zlokalizowanych w jezdni,
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 10m.
8.3. Odbiór końcowy
Po wykonaniu robót dokonać odbioru końcowego, który polega na:
sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o usunięciu
usterek i prób szczelności
sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia
sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i podwyższenia studzienek
kanalizacyjnych.
Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru
robót instalacyjnych (SST.0.12.).
9.1.
Cena jednostki obmiarowej 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji (przykanalika) k.s.:
wytyczenie geodezyjne,
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem ścian wykopu,
przygotowanie podłoża, fundamentu,
odwodnienie tymczasowe wykopu,
wykonanie wylotów, przejść przez ściany studni, skrzyżowań z istn. uzbrojeniem,
ułożenie przewodów kanalizacyjnych – przykanalików,
zasypanie i zagęszczenie wykopu,
pomiary i badania,
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-

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzględnieniem odcinków zlikwidowanych,
uruchomienie i oddanie do eksploatacji.

9.1.2. Cena jednostki obmiarowej 1 szt. studni inspekcyjnych/rewizyjno-kontrolnych obejmuje:
wytyczenie geodezyjne,
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem ścian wykopu,
przygotowanie podłoża i fundamentu,
odwodnienie tymczasowe wykopu,
zasypanie i zagęszczenie wykopu
wbudowanie studni inspekcyjnych,
pomiary i badania
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
uruchomienie i oddanie do eksploatacji.
10. Przepisy związane
1. PN-B-01070
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
2. PN-B-01800
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetonowe. Klasyfikacja i
określenie środowisk.
3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
4. PN-B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
5. PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
6. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
7. DIN 16868
Rury nawojowe z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (UP – GF ) z wypełniaczem
8. PN-B-10101
Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
9. PN-B-10729
Studzienki kanalizacyjne.
10. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze
11. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna.
12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
13. PN-B-32250 Materiały budowlane, woda do betonów i zapraw.
14. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
15. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
16. PN-H-74051/00
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
17. PN-H-74051/01
Włazy kanałowe. Klasy A ( włazy typu lekkiego )
18. PN-H-74051/02
Włazy kanałowe . Klasy B, C, D ( włazy typu ciężkiego )
19. PN-H-74080/01
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
20. PN-H-74080/04
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
21. PN-H-74086
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
22. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
23. BN-62/6738-03,04,07
Beton hydrotechniczny
24. BN-78/6741-07
Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.
25. BN-83/6744-08
Rury betonowe.
26. PN-B-11111
Kruszywa mineralne do betonu. Kruszywa naturalne do nawierzchni PN-B06712 drogowych. Żwir i
pospółka.
27. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
28. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
29. PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
30. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetonowe.
31. PN-B-04300
Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
32. PN-B-02356
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu.
33. PN-B-06250
Beton zwykły.
34. PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetonowe Wymagania techniczne.
35. PN-B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
36. PN-B-19401
Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
37.PN-B-30000
Cement portlandzki Cement portlandzki.
38. PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
39. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej.
40. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowej.
41. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
42. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
43. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
44. Instrukcja zabezpieczająca przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 1986 r.
45. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)
Studzienki połączeniowe ( lipiec 1980 )
KB4-4.12.1.(7)
Studzienki przelotowe ( lipiec 1980 )
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KB4-4.12.1.(8)
Studzienki spadowe ( lipiec 1980 )
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB1-22.2.6.(6)
Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
46. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych’ opracowany przez „ Transprojekt „ W-wa 1979-1982
47. Katalog nakładów rzeczywistych nr 2-01, 2-18, 4-05, KSNR1, KSNR4.
48. Monitor Polski Nr 8 z dnia 10 marca 1983 r. poz . 47 w sprawie ogólnych warunków o prace projektowe w
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.
49. Monitor Polski Nr 12 z dnia 26 kwietnia 1988 r. pozycja 100 zmieniająca uchwałę w sprawie jw.
50. Monitor Polski Nr 31 z dnia 31 października 1985 r. pozycja 210 zmieniająca uchwałę w sprawie jw.
51.Tymczasowa instrukcja projektowania i budowania przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” wydana przez Centrum
Techniki Kanalizacyjnej w 1978 r.
52. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych; część II – Roboty instalacji sanitarnej i
przemysłowej – Warszawa 1988.
53. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –
opracowane przez BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastprojekt Warszawa zaakceptowane i zalecane do stosowania przez
Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez prezydenta m.st. Warszawy – sierpień 1984 r.
54. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych nadane przez Polską Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej Warszawa 1996r.
55. Kanalizacja zewnętrzna – Informacje techniczne „Pipelife” i „WAVIN”.
56. Instrukcja stosowania systemów w drogownictwie (rury kanalizacji zewnętrznej i rury drenarskie).
57. Instrukcja stosowania systemów w drogownictwie (studnie kanalizacyjne włazowe i inspekcyjne).
58. Instrukcja stosowania systemów „Pipelife” i „WAVIN” w drogownictwie (rury kanalizacji zewnętrznej i rury
drenarskie).
59. Instrukcja stosowania systemów „Pipelife” i „WAVIN” w drogownictwie (studnie kanalizacyjne włazowe i
inspekcyjne).
60. BN-86/8971-08 - prefabrykaty budowlane z betonu, kręgi żelbetowe.
61. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 „Wymagania techniczne Cobrti Instal”
(zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa” Warszawa sierpień 2003).

SST.2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
SST.2.1. INSTALACJA WOD-KAN ORAZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z CYRKULACJĄ.
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wody zimnej,
ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją i kanalizacji sanitarnej w ramach „Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola
nr 5 z wykonaniem prac remontowych w celu dostosowania pomieszczeń do użytkowania jako przedszkolne, Ośrodek
Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy”.
Niniejszą szczegółową specyfikację techniczną należy rozpatrywać zgodnie z SST.0. Ogólne warunki techniczne
wykonania i odbioru robót instalacyjnych (SST.0.1. pkt. 1.). oraz projektami budowlanymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót jak w pkt. 1.1.
Zakres Robót obejmuje:
- instalacja wewnętrzna wod-kan. i c.w.u. z cyrkulacją,
- demontaż istn. elementów instalacji wod-kan, c.w.u. z cyrkulacją.
2. Część szczegółowa:
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące
instalacyjnych (SST.0.).

Robót

podano

w

SST.0.

Ogólne

warunki

techniczne

wykonania

i

odbioru

robót

1. Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, c.w.u. z cyrkulacją i kanalizacji sanitarnej można przystąpić po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
odpowiadają założeniom projektowym.
2. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji wodociągowokanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub
elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych
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charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian, nie nastąpi
pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Inwestora
i projektanta.
3. Główne rozprowadzające przewody wodociągowe, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjne (parter) należy prowadzić
w przestrzeni pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym.
Przewody rozprowadzające do urządzeń należy prowadzić w bruzdach stosując izolację rur.
4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych (od
wewnątrz) pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie
przewodów).
5. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być
wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej Posadzki.
7. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej ław
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli.
8. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się stosowanie
odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m.) odcinek odsadzki powinien być nachylony
do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°.
9. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
10. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną za wyjątkiem podejść inst. k.s. do sanitariatów.
11. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych właściwościach powinny być:
- prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych – mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy
odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację cieplną.
- przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie
temperatury ścianki rurociągu, w przewodach wodociągowych - powyżej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych
powyżej+45°C.
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm.
12. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja
uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem
a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.
13. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
14. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów zasilanych z innych
źródeł; niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z wymiennikami ciepła i
instalacją centralnego ogrzewania.
15. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej,
należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur.
2.2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne
wykonania i odbioru robót instalacyjnych (SST.0.2.).
1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą, powinny być
wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania.
2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej i c.w.u. należy wykonywać z rur stalowych ocynkowanych (inst. wody zimnej) lub
Ø15 65mm w/g PN-74/H-74200 łączonych za pomocą kształtek gwintowanych z rur stalowych.
c.w.u. i cyrkulacyjnych zastosować rury z podwójną warstwą ocynku.
3. Wewnętrzne przewody kanalizacji sanitarnej technologicznej należy wykonywać z rur PVC
4. Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od urządzeń do pionów spustowych powinny
materiałów co piony spustowe.
5. Izolacja cieplna przewodów ewentualnie prowadzonych po ścianach zewnętrznych budynków

W przypadku przewodów
bezciśnieniowych.
być wykonane z tych samych
po ich wewn. stronie.

2.3. MONTAŻ PRZEWODÓW WODY ZIMNEJ i C.W.U. wraz z CYRKULACJĄ
1. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej lub przędzy
z konopii. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych.
2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników;
niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco.
3. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosić:
średnica rur [mm]
odległość [m]
15÷20
1,5
25÷32
2
40÷50
2,5
4. Na

pionowych

przewodach z tworzyw sztucznych powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji.
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UWAGA:
1. Każdorazowo, gdy w projekcie budowlanym lun niniejszej specyfikacji technicznej podano nazwę produktu lub
nazwę jego producenta, należy przez to rozumieć również inny produkt o parametrach mu odpowiadających pod
warunkiem zgody Inwestora i Gestora sieci. Zmiana elementów na inne tylko pod warunkiem zgody Inwestora i
Projektanta.
2. Dopuszcza się zastosowanie do wykonania instalacji zimnej wody i c.w.u. z cyrkulacją oraz instalacji c.o.
innych materiałów. Ewentualna zamiana powinna uwzględniać wymagane średnice przewodów. Dobór przewodów
zastępczych wykonać zgodnie z tabelami zawartymi w projektach budowlanych.
2.4. URZĄDZENIA DO POMIARU PRZEPŁYWU WODY
Pomiar zużycia wody dla całego obiektu będzie dokonywany za pomocą istn. wodomierza zlokalizowanego w
pomieszczeniu węzła cieplnego. Układ wodomierza posiada obejście Ø50mm stal. ocynk.
W perspektywie przewidzieć przebudowę całego przyłącza wodociągowego na przewód Ø90mm PE.
2.5. MONTAŻ PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH
1. Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do
zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu
pasty poślizgowej, tak aby odległość miedzy nim ; podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.
2. Średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych Ø0,16m , Ø0,110m i Ø75mm PVC wg projektu wykonawczego.
3.Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego,
- 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych,
- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od
średnicy przewodu wynoszą.
dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5%,
dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5%,
dla przewodu średnicy 200 mm - 1,0%.
5. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić ±
10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.
6. Odgałęzienia
przewodów
odpływowych
(poziomów)
powinny
być
wykonane
za
pomocątrójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°.
7. Przewody
należy
mocować
do
elementów
konstrukcji
budynków
za
pomocą
uchwytów
lub
wsporników.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.
Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i dodatkowo co
najmniej jedno mocowanie przesuwane.
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,
- dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm - 1,25 m.
9. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być
rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu par i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez
właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych.
10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości min.5cm; dno wykopów
powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału
zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
11. W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza się, w wyjątkowych
przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na odpowiednich wspornikach, w sposób
uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń.
12. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie:
a) pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów; czyszczaki na
pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania
przewodów, czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające
dostęp osobom niepowołanym,
c) przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki,
13. Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i drzwi prowadzących do
pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny
tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych.
14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech przewodów spustowych
nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną, rurę wentylacyjną.
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Pole powierzchni przekroju tej rury nie może być mniejsze od sumy powierzchni przekrojów połączonych przewodów
wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących przewody spustowe do przewodów wentylacyjnych z
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.
2.6. MONTAŻ PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ
1. Zlewy, umywalki i pisuary należy mocować do ściany, natomiast miski ustępowe do posadzek w sposób zapewniający
łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek
ustępowych i bidetów mocowanych do ściany.
2. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne
(syfony). Wysokość zaniknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas dopływu
wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla
przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: w miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach
itp, - 75mm, wpustach podłogowych - 50 mm.

UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót w porozumieniu z Inwestorem ustalić,
które pomieszczenia mają być przystosowane do korzystania przez dzieci w wieku
przedszkolnym (wysokościowa lokalizacja przyborów sanitarnych).
2.7. MONTAŻ ARMATURY
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)
danej instalacji.
2. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do grupy przyborów należy w miejscu łatwo
dostępnym zainstalować zawór przelotowy.
3. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej
powinna być następująca:
a) baterie ścienne do umywalek i zlewozmywaków - 0,25 0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej
ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego,
4. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z
osią symetrii przyboru.
Szczegóły wykonania montażu instalacji wg projektu budowlanego.
Wykonanie/montaż przyborów dostosowanych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne wykonać na podstawie danych
zawartych w projekcie branży sanitarnej (urządzenia) i architektoniczno-budowlanej.
2.8. BADANIA
1. Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.
a) Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.
b) Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.
c) Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie
odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając
szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.
d) Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki
lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa
przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa nie
powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.
e) Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie
instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą zimną, drugi raz wodą
temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i
przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.
f) Przeprowadzić próbę badań bakteriologicznych. W przypadku negatywnych wyników badań przeprowadzić
dezynfekcję zgodnie z przepisami i przepłukać wodą wodociągową, aż do uzyskania pozytywnych wyników badań.
2. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność
w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki
bytowo-gospadarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem
poprzez oględziny.
2.9. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych
(SST.0.11.).

22
1. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegają:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelność połączeń kanalizacyjnych,
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i .pionowych,
- elementy .kompensacji, - lokalizacja przyborów sanitarnych.
2. Odbiór częściowy
a) Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak
np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie
odbioru końcowego.
b) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w
dzienniku budowy.
3. Odbiór końcowy
a) Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć protokoły
odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczna
(po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych.
b) Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób
szczelności.
W szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami.
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
- jakość wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

SST. 2.2. INSTALACJA WEWNĘTRZNA C.O.:
1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji
wewnętrznej centralnego ogrzewania w ramach „Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola nr 5 z wykonaniem prac
remontowych w celu dostosowania pomieszczeń do użytkowania jako przedszkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej i
Środowiskowy Dom Samopomocy”.
Niniejszą szczegółową specyfikację techniczną należy rozpatrywać zgodnie z SST.0. Ogólne warunki
techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych (SST.0.1. pkt. 1.). oraz projektami budowlanymi.
1.3.Zakres stosowania SST
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu
instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla
właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
Wbudowanie przewodów instalacji c.o. z rur stalowych czarnych ze szwem, gwintowanych średnich dla średnic
nominalnych do 100 min, rur stalowych ze szwem, przewodowe, rury stalowych bez szwu walcowanych na gorąco ogólnego
zastosowania, przewodowych łączonych poprzez spawanie. Podłączenia do armatury poprzez połączenia gwintowane.
Prefabrykowane kolana gięte należy wykonywać z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco.
Szczegółowy zakres poszczególnych robót branży sanitarnej został przedstawiony w dokumentacji projektowej oraz
w przedmiarach robót.
1.5.Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, zeszycie nr.6 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Grzewczych” wydanych
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w wymaganiach ogólnych specyfikacji.
Instalacja ogrzewcza wodna
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą,
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pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp. – istniejące elementy węzła cieplnego pozostają do dalszego wykorzystania),
oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może się składać z części
wewnętrznej i części zewnętrznej.
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za
zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej
Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła
znajduje się poza nim,a wbudynku tym nie ma przetwarzania para-metrów czynnika grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna ma stałe swobodne połączenie z atmosferą.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej
między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszszeń.
Woda instalacyjna ( czynnik grzejny )
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody,
napełniający instalację ogrzewczą wodną.
Źródło ciepła
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy ), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi,
działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.
Ciśnienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji ( podczas krążenia czynnika grzejnego ) przewidziane w
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym
jej punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego ( przy braku jego krążenia ) w najniż-szym punkcie
instalacji.
Ciśnienie próbne, próbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia
równej 20°C.
Ciśnienie robocze urządzenia
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji ( to znaczy
z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.
Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
Średnica nominalna
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur – średnicy
zewnętrznej, dla kielichó kształtek – średnicy wewnętrznej ) wyrażonej w milimetrach.
Nominalna grubość ścianki rury
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury
wyrażonej w milimetrach.
Temperatura awaryjna - dla instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy
instalacji, w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.
Trwałość instalacji- wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w
ZAT – zaleceniach do udzielania aprobat technicznych ( patrz p.2 WTWiO ).
Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w
określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może
występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy
czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie trwałości
instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla instalacji grzewczych, specyfikacją szczegółową i poleceniami
Inspektora Nadzoru i sztuką budowlaną.
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ogólnej specyfikacji technicznej.
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UWAGA:
1. Każdorazowo, gdy w projekcie budowlanym lun niniejszej specyfikacji technicznej podano nazwę produktu lub nazwę
jego producenta, należy przez to rozumieć również inny produkt o parametrach mu odpowiadających pod warunkiem
zgody Inwestora i Gestora sieci. Zmiana elementów na inne tylko pod warunkiem zgody Inwestora i Projektanta.
2. Dopuszcza się zastosowanie do wykonania instalacji c.o. innych materiałów. Ewentualna zamiana powinna
uwzględniać wymagane średnice przewodów. Dobór przewodów zastępczych wykonać zgodnie z tabelami zawartymi w
projektach budowlanych.
1.7.Dokumentacja robót montażowych instalacji ogrzewczej (centralnego ogrzewania)
Dokumentację robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania stanowią:
- projekt budowlany,
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót,
- dziennik budowy,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881) z
późniejszymi zmianami,
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
późniejszymi zmianami
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ogólnej specyfikacji technicznej
Materiały stosowane do montażu w instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to
wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2.Rodzaje materiałów
Materiały użyte do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania muszą być nowe i dopuszczone do stosowanie
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Stosowany na budowie sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania odnośnie transportu materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2.Wymagania dotyczące przewozu rur:
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,
jeżeli przewożone są luźno rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie może
przekraczać 1m,
podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu
jak śruby, łańcuchy itp. luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury
falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia
przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5ºC do +30ºC.
4.3.Wymagania dotyczące przewozu armatury i grzejników
Armaturę i grzejniki należy przewozić w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.
4.4.Składowanie materiałów
4.4.1Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego
i temperaturą niższą niż 0ºC lub przekraczającą 40ºC.Przy długotrwałym składowaniu rury powinny być chronione
przed działaniem światła słonecznego, wilgoci przez przykrycie składu plandekami lub składowaniu pod zadaszeniem.
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod przykryciem aby rury z tworzyw nie nagrzewały się i nie ulegały
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deformacji. Składowanie powinno być zgodne z wymaganiami producenta rur w tym zakresie.
4.4.2.Składowanie armatury, grzejników
Armaturę i grzejniki należy składować w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie niższej niż 0ºC.W
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Główne rozprowadzające instalacji c.o. (parter) należy prowadzić w przestrzeni pomiędzy stropem, a sufitem
podwieszanym.
Przewody rozprowadzające w pomieszczeniach użytkowanych do obsługi ludzi (świetlica, pomieszczenia zabaw itp.)
w budynku należy prowadzić w bruzdach w izolacji rur stosując przy podejściach do grzejników bocznozasilanych
zawory kątowe. W pomieszczeniach, które nie są ogólnie dostępne (np. pom. gospodarcze, magazynowe, techniczne
itp.) przewody można prowadzić po ścianach zewn. (od wewnątrz).
Maksymalnie wykorzystać istn. wnęki na posadowienie grzejników.
Szczegóły dotyczące zastosowanych elementów, ich funkcji i możliwości wykonania podano w proj. budowlanym.
Przyjęta temperatura zasilania/powrotu oraz rodzaj powierzchni grzejników nie wymaga ich obudowy.
W przypadku zamiany rur na inne niż stalowe przewody maksymalnie posadowić w bruzdach.
Całość instalacji centralnego ogrzewania musi być wykonana zgodnie z postanowieniami „Warunków technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt nr.6-COBRTI „INSTAL” 2003r.”:
pkt.6.1 Wymagania ogólne
pkt.6.2 Materiały z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych
pkt.6.3 Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych
pkt.6.4 Podpory
pkt.6.5 Tuleje ochronne
pkt.6.6 Montaż grzejników
pkt.6.8 Montaż armatury
pkt.6.9 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
pkt.6.10 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji
pkt.6.12 Izolacja cieplna
dodatek A
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Kontrola wykonania instalacji centralnego ogrzewania
Kontrolę wykonania instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w WTWiO
„Instalacji ogrzewczych” zeszyt nr.6. Zakres badań należy dostosować do rodzaju instalacji grzewczej. Szczegółowy
zakres powinna precyzować umowa z inwestorem, z tym, że badania muszą obejmować co najmniej:
- badanie szczelności wodą a w przypadkach uzasadnionych ( możliwość zamarznięcia ) sprężonym powietrzem
- badania odbiorcze działania na zimno instalacji,
- badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych,
- badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji,
- badanie oznakowania instalacji,
- badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i
temperatury,
- badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco,
a ponadto w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby:
- badanie odbiorcze natężenia hałasu wywołanego pracą instalacji
- badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody
wodociągowej ( w przypadku możliwości powstania takiego zagrożenia)
- badanie pomp, armatury odcinającej, armatury automatycznej regulacji
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić odpowiednie protokoły.
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac, zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w
kosztorysie:
a) długość rurociągów:
długość rurociągów należy mierzyć wzdłuż osi do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej
na gwint i łączników,
długość zwężki(redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,
całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach na gorąco
powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych.
b) inne elementy instalacji:
elementy instalacji takie jak zawory, grzejniki liczy się w sztukach,
ilość izolacji cieplnej i powierzchnie izolacji antykorozyjnej określa się w m²,
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8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Zakres badań odbiorczych – podano w pkt.6.1 niniejszej specyfikacji
8.2.Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Dotyczy to odbioru wykonanych uprzednio robót przygotowawczych takich jak:
- wykonanie otworów
- obsadzenia uchwytów, podpór ,zawieszeń,
- wykonania bruzd w ścianach w przypadku układania w nich przewodów,
- wykonania kanałów do prowadzenia w nich przewodów.
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół.
8.3.Odbiór techniczny częściowy instalacji centralnego ogrzewania
Odbiór techniczny częściowy dotyczy tych elementów instalacji do których zanika dostęp w wyniku cpostępu robót i
których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny
prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi,
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO.
Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót oraz
dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jedno-znacznie zidentyfikować lokalizację
odcinków instalacji, które objęte były odbiorem częściowym.
8.4.Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:
- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wypłukaniu i napełnieniu instalacji wodą,
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych łącznie z próbami ciśnienia, w których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym
- zakończeniu uruchamiania instalacji obejmującego w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w
ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów
czynnika grzejnego ( temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne ),
- zakończeniu robót budowlano-konstrukcyjnych, wykończeniowych i innych, mających wpływ na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań odpowiedniego rozporządzenia w zakresie
izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w
trakcie budowy,
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i
przepisami,
- obmiary powykonawcze,
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
- protokóły odbiorów technicznych-częściowych,
- protokóły wykonanych badań odbiorczych,
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby, z których wykonano instalację,
- dokumenty wymagane do urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
- instrukcję obsługi instalacji.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przyjęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Rozliczenie robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania może być dokonane:
- jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu prac i ich końcowym odbiorze,
- etapami po dokonaniu odbiorów częściowych robót
Zasady rozliczenia precyzuje umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy:
PN-H-74200:1998 – Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-65/M-69013 – Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-75/M-69014 – Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych
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PN-88/M-69420 – Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
PN-EN 215:2002 – Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 – Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-3:2001 – Grzejniki .Ocena zgodności.
PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.
PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-C-04607:1993 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
10.2.Ustawy i rozporządzenia:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra 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) z późniejszymi zmianami,
- pozostałe obowiązujące przepisy.

SST.2.3 INSTALACJA WENTYLACJI w BUDYNKU:
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej
instalacji wentylacji grawitacyjno/mechanicznej w ramach „Rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola nr 5 z
wykonaniem prac remontowych w celu dostosowania pomieszczeń do użytkowania jako przedszkolne, Ośrodek Pomocy
Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy”.
Niniejszą szczegółową specyfikację techniczną należy rozpatrywać zgodnie z SST.0. Ogólne warunki techniczne
wykonania i odbioru robót instalacyjnych (SST.0.1. pkt. 1.). oraz projektami budowlanymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót jak w pkt. 1.1.
Zakres Robót obejmuje:
- instalację wentylacji grawitacyjno-mechanicznej,
- demontaż istn. elementów wentylacji.
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót
instalacyjnych (SST.0.).
Wentylację wykonać jako grawitacyjno-wymuszoną.
Wszystkie otwory wlotowo-wylotowe zabezpieczyć gęstą nierdzewną siatką.
Wentylacja nawiewna przeciwpożarowa do klatki schodowej wykonana będzie z blachy stalowej ocynkowanej łączonej
na kołnierze.
Nawiew powietrza za pomocą wentylatowa osiowego kanałowego zgodnie z dokumentacją projektową. Wymagana
dopuszczalna temp. pracy min 70°C.
Całość układu kanałów obudować 2 × płytą GKF gr. 2×15mm. Przestrzeń pomiędzy kanałem a obudową/konstrukcją
wypełnić wełną np. „Rockwool” o grubości warstwy min. 10cm. Całość musi posiadać odporność ogniową EI60.
W konstrukcji obudowy należy wykonać otwór technologiczny w postaci drzwiczek 50×70cm jako „dojście” do
wentylatora kanałowego dla jego ewentualnej konserwacji.
Z tytułu lokalizacji kanału w pom. zmywalni wskazane jest obudowanie (obłożenie) konstrukcji np. terakotą aby
zapobiec zniszczeniu obudowy.
Włączenie wentylatora musi zapewniać pracę min. na 60min.
Silnik wentylatora musi być sprzężony ze sterownikem elektronicznym klapy dymowej o wym. 100×100cm
zlokalizowanej w stropodachu budynku (patrz część budowlana).
Otwory wlot/wylot muszą być osiatkowane.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać atesty techniczne i aprobatę techniczną.
Wentylatory wywiewne w „ciemnych” łazienkach muszą być sprzężone z oświetleniem (szczegóły wg projektu
budowlano-wykonawczego).
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem utrzymania ich parametrów technicznych
oraz uzyskania zgody zainteresowanych stron. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie
dopuszczenia i aprobaty techniczne.
Wszystkie drzwi typu łazienkowego z kratą napływową w dolnej części drzwi.
Zapewnić ochronę urządzeń przed bezpośrednim działaniem wody.
Szczegóły wykonania montażu instalacji wg projektu budowlano-wykonawczego.
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2.2. MONTAŻ URZĄDZEŃ
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST.0. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót
instalacyjnych (SST.0.5 SST.0.8.).
1. Urządzenia są urządzeniami przeznaczonymi do montażu ściennego lub kanałowego, do pracy w
pomieszczeniach zamkniętych. W każdym przypadku musi być dostęp do urządzeń wentylacyjnych
(wentylatorów).
2. Podłączenie i obsługa przez wykwalifikowane osoby na warunkach DTR urządzeń.
3. Odbiór robót:
Wymagania ogólne, odbiory częściowe i odbiory końcowe oraz rozliczenia należy przeprowadzać na
podstawie dokumentacji powykonawczej oraz rozdz. SST.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

Załącznik Nr 2.

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
określonych art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - prawo zamówień
publicznych

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Modernizację części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby
ŚDS, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych:
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. _ _ . _ _ . 2013

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy
członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 16

Załącznik Nr 3.

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Modernizację części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby
ŚDS, oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych:
nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

..........................., dn. _ _ . _ _ .2013

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa
każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 17

Załącznik Nr 4.

Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na
potrzeby ŚDS, Informuję/my, że zgodne z art. 26, ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych:
nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.).*
należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej.*

..........................., dn. _ _ . _ _ .2013

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa każdy z Wykonawców osobno.
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Załącznik Nr 5.

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający
Burmistrz Sokółki
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację
części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby ŚDS, oświadczamy iż, w ciągu ostatnich 5 lat
zrealizowaliśmy następujące zamówienia spełniające warunki określone przez Zamawiającego z
podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Całkowita
wartość brutto
w PLN

Termin realizacji
Nazwa Zleceniodawcy
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi
zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 6.

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Pieczęć Wykonawcy

Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
ja……………………………………………………………………….…………. upoważniony do
reprezentowania
…………………………………………………………………………………..... zobowiązuję się do
oddania Wykonawcy(om)
…………………………………………………………………………………………………
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie:*)
• wiedzy i doświadczenia;
• potencjału technicznego;
• osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
• zdolności finansowych
w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………
(podać dokładny zakres zobowiązania)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: Modernizacja części pomieszczeń
Przedszkola Nr 5 na potrzeby ŚDS
*)

– niepotrzebne skreślić

........................... dnia ..................

...……..………...........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 7.

Informacje o personelu – wykaz osób

Zamawiający
Pieczęć Wykonawcy

Burmistrz Sokółki

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację
części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby ŚDS, podajemy wykaz osób, które będą
wykonywać zamówienie, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności*:
Imię
i nazwisko

Proponowana Doświadcz Kwalifikacje
Informacją o
Nazwa podmiotu,
rola w
enie
zawodowe
podstawie do
który
realizacji
zawodowe nr uprawnień
dysponowania
udostępni osobę do
zamówienia
(lata
i zakres
osobami które będą
wykonania
pracy)
wykonywać
zamówienia**
zamówienie

Podpisano
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* - należy dołączyć oświadczenie, że osoby wskazane posiadają właściwe uprawnienia budowlane
* * - dotyczy osób wymienionych w wykazie, które nie są pracownikami wykonawcy – należy dołączyć zobowiązanie
podmiotu, u którego są zatrudnione o udostępnieniu ich do wykonania przedmiotowego zamówienia.
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..............................................
wykonawca

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia.
Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Modernizację części pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na potrzeby ŚDS, dysponuje osobami, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane:
1. Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
2. Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
3. Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…...................................................................... oraz przynależy do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

......................., dn. _ _ . _ _ . 2013
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 8.

WZÓR OFERTY
numer oferty ………
(wpisuje zamawiający)
Zamawiający Burmistrz Sokółki

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Modernizację części pomieszczeń
Przedszkola Nr 5 na potrzeby ŚDS, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
CENĘ NETTO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ..............................................................................................................
plus podatek VAT ( ....... %) tj. ........................ zł,
CENĘ BRUTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ...............................................................................................................
zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę, stanowiącym integralną część
niniejszej oferty
1. Oświadczamy, że:
1)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 20 listopada 2013 r.

2)

na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami

podanymi w SIWZ tj. 36 miesięcy;
3)

zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich

żadnych zastrzeżeń,
4)

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5)

akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia

podany przez Zamawiającego,
6)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,
7)

podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

(1) ..............
(2) ..............
(3) ..............
2.

W przypadku udzielenia nam

zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3.

Oferta została złożona na …………………….. stronach

4.

Do oferty dołączono następujące dokumenty :
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru,
2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
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3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia,
4) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 26, ust. 2d,
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
7) Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów,
8) Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających warunki Zamawiającego,
9) Informacje o personelu,
10) Kosztorysy ofertowe,
11) Potwierdzenie wniesienia wadium w formie ….......................
12) Inne dokumenty ….............................

Nazwa i adres WYKONAWCY :
..................................................................................................................................................................
...............................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
Numer faksu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
e-mail
................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . 2013 r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 9 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr RB/

/2013

zawarta w dniu ….............. 2013 roku w Sokółce, pomiędzy Gminą Sokółka mająca swoją siedzibę
w 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1, reprezentowaną przez:
Stanisława Małachwieja - Burmistrza Sokółki
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ................................................., mającym swą siedzibę w ......................................., zwanym dalej w
tekście "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
…....................................................,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – została zawarta
umowa o następującej treści:
§ 1.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje zamówienie
na wykonanie zadania inwestycyjnego p. n.: Modernizacja części pomieszczeń Przedszkola Nr 5
na potrzeby ŚDS, zwanego w dalszej treści umowy „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określa dokumentacja
projektowa wraz z przedmiarami robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz
uwarunkowania określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście/siłami własnymi, zgodnie z
umową, dokumentacją projektową (rozumianą jako projekty techniczne, przedmiary robót,
STWiOR), pozwoleniem (zgłoszeniem budowy) na budowę, obowiązującymi warunkami
technicznymi, normami, prawem budowlanym i sztuką budowlaną, z materiałów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz reagować na wszelkie
dyspozycje i uwagi Zamawiającego oraz nadzór inwestorski.
4. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać co do jakości wymogom
materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w
Prawie Budowlanym oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych oraz w przepisach
wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót oraz dokumentacji projektowej.
5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną i inne atesty na wbudowane materiały.
1.

§ 2.
1. Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy, za przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną
ofertą w wysokości kwota netto ….............zł (słownie: ................), na kwotę brutto …...........zł
(słownie: ….......), w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości …........... zł (…......%).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o kosztorysy ofertowe złożone do
przetargu, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikające z dokumentacji przetargowej wraz z
SIWZ.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku
z realizacją przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia zgodności dokumentacji projektowej z
przedmiarami robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz
nie stwierdza rozbieżności w przedmiotowych dokumentach.
6. Wykonawca dokonał wizji lokalnej i po zapoznaniu się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi
placu budowy oraz uwarunkowaniami w prowadzeniu prac wymienionych w SIWZ uwzględnił je w
wynagrodzeniu.
7. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych nie
objętych zamówieniem podstawowym (dokumentacją przetargową), niezbędnych do prawidłowego
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wykonania zamówienia a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia, Zamawiający może zlecić ich wykonanie dotychczasowemu
Wykonawcy w trybie i na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, za cenę ustaloną w oparciu o wskaźniki cenotwórcze, ceny
materiałów i sprzętu identycznych jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku
odniesienia do kosztorysu ofertowego, strony umowy postanawiają stosować średnie ceny krajowe w
publikacjach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa – Promocja Sp. z o.o.:
Sekocenbud.
8. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć łącznie 50 % wartości realizowanego
zamówienia – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 P.z.p. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć dodatkowe
zamówienie w oparciu o protokół konieczności sporządzony z udziałem Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru i przedłożyć kosztorys do zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót (w oparciu
o w/w czynniki cenotwórcze).
9. Sposób rozliczenia robót budowlanych określony w pkt. 7 będzie miał odpowiednie
zastosowanie w przypadku wykonania robót uzupełniających i zamiennych.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie do
dnia 20 listopada 2013 r. Z uwzględnieniem terminów i zakresów określonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym budowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
okolicznościach, które mają wpływ na termin wykonania umowy.
3. Zamawiający może przedłużyć termin wykonania umowy w przypadku, gdy warunki
atmosferyczne lub inne czynniki nie pozwalają na wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie.
4. Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym zobowiązany jest do zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§ 4.
1.
Zamawiający w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy:
1)
plac budowy,
2)
kompletną dokumentację projektową w 1 egz.,
3)
dziennik budowy.
2.
Wykonawca od daty wejścia na plac budowy do czasu przekazania zrealizowanego
przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązany jest w szczególności do:
1)
urządzenia placu budowy w tym wygrodzenie placu budowy, wykonania bez odrębnego
wynagrodzenia tymczasowych przyłączy wod-kan., energii elektrycznej i cieplnej celem
zaopatrzenia budowy i zaplecza placu budowy i ponoszenie kosztów tego zaopatrzenia,
2)
koordynowania robót,
3)
sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy,
4)
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż.,
5)
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
6)
utrzymania porządku na realizowanym obiekcie,
7)
pokrycie kosztów: poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej, zajęcia pasa drogowego
wraz z projektem organizacji ruchu, uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów (o ile zajdzie
taka konieczność) oraz zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy,
8)
opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
9)
prowadzenie robót w sposób umożliwiający bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie
Szkoły z zachowaniem przepisów ppoż i bhp,
10)
dokonanie rozruchu instalacji i urządzeń, zamontowanego wyposażenia
11)
sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej po zakończeniu robót
Zamawiającemu oraz pokrycie kosztów odbiorów technicznych i końcowych dostawców mediów i
protokółów badań,
12)
uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy.
3.
Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:
1)
…........................,
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2)

…........................,
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
1)
…........................,
2)
…........................,
posiadający wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.
4.

§ 5.
Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych wg procentowego
zaawansowania wykonanych elementów robót, określonych w harmonogramie rzeczowofinansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz faktury końcowej.
2.
Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokóły odbioru wykonanych
robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru (właściwej branży), natomiast faktury końcowej –
protokół odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Inwestorowi.
3.
Zapłata pierwszej faktury przejściowej może nastąpić po wykonaniu minimum 30 % robót
1.

budowlanych będących przedmiotem zamówienia (odpowiednio linii wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej)

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć
70% wynagrodzenia umownego.
5.
Wykonawca wystawi fakturę na Inwestora tj. Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka,
Plac Kościuszki 1 (NIP 545-00-04-911).
6.
Faktury wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
7.
Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
8.
Wynagrodzenie obejmuje pełną obsługę geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego obiektu oraz wykonanie projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot i oznakowanie placu budowy.
4.

§ 6.
1.
Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót
ulegających „zakryciu” oraz o terminie odbioru robót zanikowych.
2.
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do
stanu poprzedniego na własny koszt.
3.
Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztów, jeżeli Zamawiający
nie odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
§ 7.
1.
Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości
do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zakończenie czynności odbioru powinno
nastąpić w ciągu 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
2.
W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy w tym:
kierownik robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także nadzoru
autorskiego oraz przedstawicieli instytucji niezbędnych do dokonania odbioru.
3.
Obowiązek zawiadamiania uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania ciąży na Zamawiającym.
4.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet
następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru
i umożliwiających Zamawiającemu zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i stosownych instytucji kontrolnych o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na
użytkowanie:
1)
dziennik budowy,
2)
protokóły odbiorów technicznych w 2 egz.,
3)
protokóły z przeprowadzenia uruchomień, regulacji, rozruchów instalacji i urządzeń wraz
z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile wymagają tego przepisy),
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4)
dokumenty potwierdzające dopuszczenie do odbioru i stosowania na wbudowane
materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) w języku polskim,
5)
instrukcje obsługi urządzeń, DTR, gwarancje na urządzenia i sprzęt (jeżeli będą
wymagane),
6)
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz.,
7)
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze potwierdzające zgodność wykonanych robót
z dokumentacją techniczną w 2 egz.,
8)
instrukcję obsługi określającą sposób konserwacji i użytkowania poszczególnych
elementów obiektu (jeżeli będą wymagane),
9)
oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz
pozwoleniem na budowę: kierownika budowy i kierowników robót.
5.
Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru
końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad ( nie później niż 7 dni od ich
stwierdzenia).
§ 8.
1.
Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości ….......... zł, stanowiącej 10 % wartości ofertowej
brutto w formie: …...............................
2.
Zamawiający zwróci (zwolni) Wykonawcy:
a) 70 % zabezpieczenia w formie pieniężnej w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone (zwolnione) w ciągu 15 dni po
upływie okresu gwarancji jakości i dokonaniu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji.
b) w formie gwarancji ubezpieczeniowej w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i
dokonaniu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji.
§ 9.
Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające
wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w
umowie.
2.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze lecz
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający może:
1)
jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu;
2)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania
się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
4.
O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
5.
Istnienie wady winno być stwierdzone protokólarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na
celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem
oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokólarnie.
6.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
7.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
8.
Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty protokólarnego
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
9.
W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym
przez Zamawiającego będą wykonywane przeglądy gwarancyjne, w których obowiązkowo winien
uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy.
1.

Zamawiający: Burmistrz Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
Strona 28

10.
Przed upływem okresu gwarancji zostanie dokonany odbiór ostateczny inwestycji
(pogwarancyjny) potwierdzony protokólarnie.
11.
Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu zakończenia przez
Zamawiającego czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku usuwania wad i
usterek ujawnionych podczas odbioru – po podpisaniu protokółu ich usunięcia.
§ 10.
1. Strony postanawiają, że obowiązują je odszkodowania stanowiące kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 2,5 %
wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w
wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot odbioru;
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego,
3) Z tytułu zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub z
zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa § 8 umowy.
§ 11.
1.
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV i XVI Kodeksu
Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1)
zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,
2)
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3)
Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,
4)
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
5)
jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
6)
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3.
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić z zachowaniem wymogów, o
którym mowa w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych.
4.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
1)
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie do 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej
umowie.
§ 12.
1.
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
2.
Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3.
Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze
pisemnej (aneksem).
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4.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego.
5.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na
rzecz osoby trzeciej.
6.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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