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Spis rysunków: 
 
Rys. 1. Projekt remontu sieci niskoparametrowej c.o. oraz  

c.w.u. z cyrkulacją na terenie Szpitala Miejskiego  
w Kłobucku – plan sieci 
 

Rys. 2. Projekt remontu sieci niskoparametrowej c.o. oraz  
c.w.u. z cyrkulacją na terenie Szpitala Miejskiego  
w Kłobucku – schemat montażowy sieci 
 

Rys. 3. Projekt remontu sieci niskoparametrowej c.o. oraz  
c.w.u. z cyrkulacją na terenie Szpitala Miejskiego  
w Kłobucku – profil podłużny sieci (zasilanie c.o.), cz. I 

 
Rys. 4. Projekt remontu sieci niskoparametrowej c.o. oraz  

c.w.u. z cyrkulacją na terenie Szpitala Miejskiego  
w Kłobucku – profil podłużny sieci (zasilanie c.o.), cz. II 

 
Rys. 5.  Plan sytuacyjny remontowanej sieci 
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1.    Dane ogólne  
 

Tematem projektu jest remont istniejącej sieci niskoparametrowej 
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją na terenie 
Szpitala Miejskiego w Kłobucku.  

Obecnie w/w sieci obejmują swoim zakresem budynki: administracji 
publicznej, przychodni specjalistycznej, pawilonu łóżkowego i kotłowni.  

Rurociągi sieci prowadzone są w dwóch podziemnych kanałach łupinowych 
(w technologii „tradycyjnej”).  

 
2.    Podstawa opracowania  
 

Podstawę opracowania stanowią: 
• umowa z Inwestorem, 
• inwentaryzacja w stanie istniejącym, w obiekcie będącym przedmiotem 

niniejszego opracowania, 
• podkład geodezyjny terenu objętego opracowaniem 
• obowiązujące normy i przepisy. 

 
3.    Zakres opracowania 

 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu 

istniejącej sieci niskoparametrowej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej z cyrkulacją na terenie Szpitala Miejskiego w Kłobucku. 

 
 

4.    Opis projektowanego rozwiązania 
 

Rurociągi sieci przewidzianych do remontu prowadzone są w dwóch 
podziemnych kanałach łupinowych (w technologii „tradycyjnej”).  

W pierwszym kanale, usytuowanym bliżej budynku administracji publicznej, 
znajdują się przewody sieci cieplnej wysokoparametrowej zasilające 
wymiennikownię w budynku pawilonu łóżkowego. W tym samym kanale 
umiejscowione są przewody sieci niskoparametrowej c.o., które wytworzone  
w wymiennikowni ciepło na cele c.o. dostarczają do budynków administracji 
publicznej i przychodni specjalistycznej. Ponieważ remont sieci cieplnej 
wysokoparametrowej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, proponuje 
się zostawienie objętych remontem przewodów niskiego parametru c.o. w tym 
kanale po wcześniejszym ich odwodnieniu. Podziemne przewody c.o. należy 
odciąć od reszty instalacji, która będzie zasilana nowoprojektowanymi 
przewodami. Należy również odwodnić i odciąć się od przewodów sieci 
niskoparametrowej c.o biegnących w kanale łupinowym wzdłuż budynku 
pawilonu łóżkowego. 

W drugim kanale podziemnym znajdują się przewody rozdzielcze sieci ciepłej 
wody użytkowej (DN65), cyrkulacji (DN40), a także pary i kondensatu. W projekcie 
przewiduje się demontaż tych przewodów, jak również demontaż kanału 
łupinowego, w którym te przewody są prowadzone ze względu na proponowane 
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w projekcie rozwiązanie nowych sieci za pomocą rur preizolowanych układanych 
w ziemi . Nie należy demontować kanału łupinowego umiejscowionego wzdłuż 
budynku pawilonu łóżkowego, ze względu na znajdujące się w nim przewody 
sieci wysokoparametrowej.   

Przebieg nowoprojektowanych sieci: niskoparametrowej c.o., a także ciepłej 
wody użytkowej i cyrkulacji pokazano na Rys.1. Znaczna część trasy pokrywa się  
z trasą demontowanego kanału łupinowego, a istniejące odstępstwa wynikają  
z przyjętego w projekcie sposobu naturalnej samokompensacji wydłużeń 
cieplnych rurociągów.  

Remontowane sieci należy wykonać z rur preizolowanych stalowych bez 
szwu, prostych z izolacją standardową (jedynie odcinek sieci niskoparametrowej 
c.o. między kotłownią i pawilonem łóżkowym przewidziano z użyciem izolacji 
PLUS). Sieci c.w.u. i cyrkulacji proponuje się wykonać z rur preizolowanych 
prostych ze stali ocynkowanej (bez szwu). Zakres stosowanych średnic: DN32 (Dz 
42,4x2,9) – DN100 (Dz114,3 x4,0) – zgodnie z rysunkami: Rys.1. – Rys. 4, został 
dobrany w oparciu o warunek uzyskania odpowiednich prędkości i spadków 
ciśnień w projektowanych rurociągach. Zmiany trasy sieci realizowane są za 
pomocą kształtek preizolowanych (kolana 900, 450, 300 i 150 oraz trójników 
redukcyjnych wznośnych (odgałęzienie do budynku administracji publicznej). 
Schemat montażowy sieci przedstawiono na Rys. 2. 

Rury prowadzone będą w wykopach, przy czym głębokość wykopu powinna 
być taka, aby grubość warstwy przykrywającej wynosiła min. 40cm, a warstwy 
wyrównawczej i obsypki piaskowej pod i nad rurociągiem wynosiła mi. 10cm. 
Przyjęto, że projektowane rurociągi będą prowadzone obok siebie (na tej samej 
wysokości) w odległości ok. 40cm między osiami rur i w odległości ok. 1m osi 
rurociągów od ziemi – zgodnie z Rys.1 – Rys. 4 niniejszego opracowania. 

Wszystkie skrzyżowania z istniejącymi elementami uzbrojenia terenu (sieci, 
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne) 
wykonać należy przy użyciu rur ochronnych PEHD oraz pierścieni dystansowych 
systemu RACI i rękawów termokurczliwych. W celu dokładnego zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia należy wykorzystać pomiary geodezyjne dla wcześniej 
wybudowanego uzbrojenia i wykonać przekopy kontrolne. Roboty ziemne w 
pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie. Przewody 
projektowanych sieci prowadzić w minimalnej odległości pionowej 0,2m od 
istniejącego uzbrojenia terenu. 

Wszystkie łączenia stalowych rur przewodowych należy wykonać spawaniem 
łukowym. Po wykonaniu połączeń spawanych i próbie szczelności wykonuje się 
osłonę złącza i izolację termiczną zespołu złącza zgodnie z wytycznymi ZPUM. 
Projektowane sieci należy oznaczyć taśmami ostrzegawczymi ułożonymi ok.30 cm 
nad rurociągami. 

Termiczne wydłużenia nowoprojektownych rurociągów przejmowane są na 
drodze naturalnej samokompensacji przy udziale układów „Z” – kształtowych,  
„L” – kształtowych oraz kolan 450 i inne zmiany kierunku trasy. Długości ramion 
kompensacyjnych w/w układów dobrano zgodnie z wytycznymi projektowymi 
wydanymi przez firmę ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. – producenta stosowanych w 
tym projekcie rur i kształtek. Strefy kompensacji zgodnie z wytycznymi ZPUM, 
proponuje się obłożyć płytami piankowymi zgodnie z Rys. 2.  
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Przejścia projektowanych rurociągów przez ściany budynków wykonać 
należy przy użyciu pierścieni gumowych uszczelniających i taśmy smarnej. Po 
przejściu przez ściany zewnętrzne budynków na końcach rur zamontowane 
zostaną zawory odcinające o średnicach zgodnie  
z zastosowanymi rurami i zestawieniem materiałów. Zakończenie izolacji w 
budynku wykonać przy użyciu rękawów termokurczliwych. 

 
5.    Odwodnienie i odpowietrzenie projektowanych sieci 
 

Nowe przewody należy prowadzić ze spadkiem (min.3 promile) w kierunku 
budynku pawilonu łóżkowego w którym znajduje się węzeł cieplny. Profil podłużny 
sieci (na przykładzie przewodu zasilającego c.o.) pokazano na Rys. 3. i Rys.4. W 
budynku pawilonu łóżkowego przewidziano możliwość odwodnienia sieci przy 
użyciu zaworów odcinających ze złączką do wężą (DN20). 

Odpowietrzenie rurociągów c.o. będzie realizowane przez armaturę 
odpowietrzającą znajdującą się w budynkach: administracyjnym i przychodni 
specjalistycznej. 

 
5.1.    Próby hydrauliczne 
 

Po zakończeniu robót montażowych sieć cieplną należy przepłukać  
i poddać próbie  ciśnieniowej.  Próbę  należy  odebrać  zgodnie z PN-66/B-10405  
i PN-92/M-34031 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" cz. II z 1988r, wraz z ich nowelizacją w zakresie sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych 2002r. 

 
5.2.    Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne 

 
Rurociągi  preizolowane  nie  wymagają  dodatkowych  zabezpieczeń 

antykorozyjnych ani termicznych. Miejsca połączenia poszczególnych odcinków 
rurociągów  c.o. należy zabezpieczyć tzw. zespołami złącza. 

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu i termicznemu podlegają tylko miejsca 
połączeń  sieci cieplnej preizolowanej z rurociągami tradycyjnymi. 

Izolacja cieplna powinna spełniać wymagania normy PN-B-02421. 
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6.    Demontaże 
 
 

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH SIECI W KANAŁACH ŁUPINOWYCH 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 
Kanał łupinowy o szerokości ok. 1,7m i głębokości 1,2m na długości: 

m ok. 80 

Przewód stalowy c.w.u. w izolacji z wełny mineralnej 
  

DN65 m ok. 85 

Przewód stalowy cyrk. w izolacji z wełny mineralnej 
  

DN40 m ok. 85 

Przewód stalowy kondensatu w izolacji z wełny mineralnej 
  

DN50 m ok. 85 

Przewód stalowy pary w izolacji z wełny mineralnej 
    

2 

DN100 m ok. 95 

3 Zawory odcinające  szt. ok. 4 

4 Układ przewodów cieplej wody użytkowej, cyrkulacji i pary w płaszczu 
z blachy pomiędzy kotłownią i węzłem cieplnym (rozdział nad ziemią) 

m ok. 6  
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7.    Zestawienie materiałów 
 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent 

Rura preizolowana prosta, stal, bez szwu o długości L=6m 
1 

Dn100 (Dz 114,3x4,0), Izolacja PLUS 
szt. 2 ZPU Międzyrzecz 

Rura preizolowana prosta, stal, bez szwu o długości L=12m 
2 

Dn50 (Dz 60,3x3,2), Izolacja STANDARD 
szt. 8 ZPU Międzyrzecz 

Rura preizolowana prosta, stal, bez szwu o długości L=6m 
3 

Dn50 (Dz 60,3x3,2), Izolacja STANDARD 
szt. 8 ZPU Międzyrzecz 

Rura preizolowana prosta, stal, bez szwu o długości L=12m 
4 

Dn32 (Dz 42,4x2,9), Izolacja STANDARD 
szt. 2 ZPU Międzyrzecz 

Rura preizolowana prosta, stal, bez szwu o długości L=6m 
5 

Dn40 (Dz 48,3x2,9), Izolacja STANDARD 
szt. 5 ZPU Międzyrzecz 

Rura preizolowana prosta, stal, bez szwu, w wykonaniu 
ocynkowanym o długości L=6m 6 
Dn65 (Dz 76,1x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 16 ZPU Międzyrzecz 

Rura preizolowana prosta, stal,  bez szwu, w wykonaniu 
ocynkowanym o długości L=6m 7 
Dn40 (Dz 48,3x2,9), Izolacja STANDARD 

szt. 16 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal 90o (A90=1000mm) 8 
Dn100 (Dz 114,3x4,0), Izolacja PLUS 

szt. 4 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal 90o (A90=1000mm) 9 
Dn50 (Dz 60,3x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 7 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal 90o (A90=1000mm, A90=1450mm) 10 
Dn50 (Dz 60,3x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal 45o (A45=1000mm) 11 
Dn50 (Dz 60,3x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal 45o (A45=1000mm, A45=1250mm) 12 
Dn50 (Dz 60,3x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal 30o (A30=1000mm) 13 
Dn50 (Dz 60,3x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal 30o (A30=1000mm, A30=1050mm) 14 
Dn50 (Dz 60,3x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal 15o (A15=1000mm) 15 
Dn32 (Dz 42,4x2,9), Izolacja STANDARD 

szt. 2 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal 15o (A15=1000mm, A15=1150mm) 16 
Dn32 (Dz 42,4x2,9), Izolacja STANDARD 

szt. 2 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal 30o (A30=1000mm) 17 
Dn40 (Dz 48,3x2,9), Izolacja STANDARD 

szt. 2 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal ocynk. 90o (A90=1000mm) 18 
Dn65 (Dz 76,1x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 4 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal ocynk. 45o (A45=1000mm) 19 
Dn65 (Dz 76,1x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal ocynk. 30o (A30=1000mm) 20 
Dn65 (Dz 76,1x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 2 ZPU Międzyrzecz 
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Kolano preizolowane stal ocynk. 15o (A15=1000mm) 21 
Dn65 (Dz 76,1x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal ocynk. 15o (A15=1000mm, A15=1250mm) 22 
Dn65 (Dz 76,1x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal ocynk. 90o (A90=1000mm) 23 
Dn40 (Dz 48,3x2,9), Izolacja STANDARD 

szt. 4 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal ocynk. 45o (A45=1000mm) 24 
Dn40 (Dz 48,3x2,9), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal ocynk. 30o (A30=1000mm) 25 
Dn40 (Dz 48,3x2,9), Izolacja STANDARD 

szt. 2 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal ocynk. 15o (A15=1000mm) 26 
Dn40 (Dz 48,3x2,9), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Kolano preizolowane stal ocynk. 15o (A15=1000mm, A15=1250mm) 27 
Dn40 (Dz 48,3x2,9), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Preizolowany trójnik wznośny redukcyjny, stal 
rura główna: Dz 60,3x3,2  
rura zredukowana: Dz2 48,3x2,9 

28 

rura odgałęźna: Dz1 42,4x2,9 

szt. 2 ZPU Międzyrzecz 

Preizolowany trójnik wznośny, stal ocynk. 29 
Dn65 (Dz 76,1x3,2), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

Preizolowany trójnik wznośny, stal ocynk. 30 
Dn40 (Dz 48,3x2,9), Izolacja STANDARD 

szt. 1 ZPU Międzyrzecz 

    Złącze zwykłe (nasuwka z polietylenu HDPE uszczelniona taśmą 
termokurczliwą)     
DN50/Dzp125 szt. 34 
DN40/Dzp110 szt. 37 
DN32/Dzp110 szt. 8 
DN65/Dzp140 szt. 29 

31 

DN100/Dzp225 szt. 8 

ZPU Międzyrzecz 

Rękaw termokurczliwy (zakończenie izolacji)     
Dzp110 szt. 7 
Dzp125 szt. 2 
Dzp140 szt. 3 

32 

Dzp225 szt. 4 

ZPU Międzyrzecz 

33 Taśma ostrzegawcza do ułożenia nad rurociągiem L=100m  szt. 4 ZPU Międzyrzecz 
    Przejścia szczelne przez ścianę budynku (2 pierścienie gumowe + 

taśma smarna)     
Dzp110 szt. 7 
Dzp125 szt. 2 
Dzp140 szt. 3 

34 

Dzp225 szt. 4 

ZPU Międzyrzecz 

    Przejścia szczelne przez ścianę kanału łupinowego (1 pierścień 
gumowy)     
Dzp110 szt. 3 

35 

Dzp140 szt. 1 

ZPU Międzyrzecz 

36 Rura ochronna PEHD 315x12,4 m 110   
37 Rękawy termokurczliwe szt. 140   
38 Pierścienie dystansowe systemu RACI, typ S szt. 140   
39 Płyty piankowe (wypełnienie stref kompensacyjnych) szt. 65 ZPU Międzyrzecz 

40 Zawór kulowy odcinający gwintowany, ze złączką do węża, DN20 szt. 4 Perfexim 
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Zawór kulowy odcinający gwintowany     
DN65 szt. 3 
DN50 szt. 2 
DN40 szt. 5 

41 

DN32 szt. 2 

Perfexim 

 
 

Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może  
być jedyną podstawą do zakupu materiału przez wykonawcę. 
 
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż w zestawieniu, jednakże  
o identycznych parametrach i za pisemną zgodą projektanta. 
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ST – 0 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

Projekt remontu sieci niskoparametrowej c.o. oraz c.w.u z cyrkulacją na terenie 
Szpitala Miejskiego w Kłobucku przy ul. Wyszyńskiego 1, 42-100 Kłobuck. 

 
1.2.    Przedmiot specyfikacji technicznych ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) są warunki wykonania  
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu istniejącej sieci 
cieplnej niskoparametrowej zasilającej z węzła wymiennikowego budynki 
kompleksu szpitalnego. Przewiduje się, że istniejąca sieć w kanale łupinowym 
zostanie zastąpiona przez sieć w systemie preizolowanym. 

 
1.3.    Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST-0) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (ST-1), stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt .1.2. 

Projektant, sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
może wprowadzić do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich 
realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

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 specyfikacją techniczną ST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy montażu sieci w technologiI  rur preizolowanych tj. 
z rur stalowych z izolacją PU i z zewnętrzną rurą PEHD, łączonych przez spawanie, 
uzbrojenia rurociągów, a także niezbędne roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące.  

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci cieplnej są: wykopy, umocnienia 
ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w 
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie 
opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz  
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z zagęszczeniem obsypki i zasypki oraz oznakowanie wykonanych tras 
rurociągów. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne 
wytyczenie tras rurociągów sieci cieplnej i ich inwentaryzację powykonawczą. 

 
1.5.   Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Prace towarzyszące obejmują wykonanie badań powykonawczych 
obejmujących szczelność instalacji, próbę ciśnieniową. 

 
Roboty tymczasowe obejmują: 
− zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
− zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
 

1.6.    Określenia podstawowe, definicje 
 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są 
zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturą techniczną. 

 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
 
− ST – Specyfikacja Techniczna 
− SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
− Kod CPV – oznaczenie liczbowe działu grupy,  klasy, kategorii robót 

zgodnie z określeniami Wspólnego Słownika Zamówień  
(Wg. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z późniejszymi zmianami) 

 
Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym 

opracowaniu rozumie się specyfikacje istotnych warunków zamówienia, 
dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a opisujące 
przedmiot zamówienia. 

 
1.7.    Informacja o terenie budowy 
 

Remontowana sieć cieplna niskoparametrowa c.o., c.w.u. i cyrkulacji 
znajduje się w całości na terenie działki na której znajduje się istniejący kompleks 
budynków szpitala. 

 Remont sieci należącej do Szpitala Rejonowego w Kłobucku polegał będzie 
na wymianie istniejących rurociągów prowadzonych w kanałach łupinowych, na 
nowe rurociągi preizolowane prowadzone po tej samej trasie.  

 W związku z tym przewiduje się: 
• demontaż istniejącego kanału łupinowego w którym biegną rurociągi 

c.w.u i cyrkulacji 
• demontaż istniejących rurociągów c.o. niskoparametrowych 

biegnących w kanale łupinowym obok kanału z siecią c.w.u. i cyrkulacji, 
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bez naruszania istniejących rurociągów wysokoparametrowych 
biegnących w tymże kanale zasilających węzeł cieplny szpitala 

• projekt nowej sieci niskoparametrowej c.o. i cwu i cyrkulacji  
w technologii rur preizolowanych po tej samej trasie 

• wszystkie prace remontowe należy prowadzić pod nadzorem właścicieli 
istniejącego uzbrojenia terenu. 

 
1.8.    Wymagania ogólne 
 
1.8.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami WTWiO, specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną. 

 
1.8.2. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową. 

 
1.8.3. Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
 

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego są obowiązujące dla wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne  
z dokumentacją przetargową, ST, SST. W przypadku, jeżeli niezgodność 
materiałów lub robót z w/w dokumentacją przetargową, ST, STS wpłynie na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest wliczony w cenę umowną. 

 
1.8.5. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
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i innych wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.8.6. Ochrona i bezpieczeństwo p.poż. 
 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p.poż. i utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo spowodowane przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 

 
1.8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich 
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
1.8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych takich jak 
rurociągi, przewody elektryczne, itp., oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego 
terenu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń wchodzących w skład w/w instalacji  
w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 

 
1.8.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

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

 
1.8.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót począwszy od daty rozpoczęcia, aż do daty 
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zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zamawiającego). 

 
1.8.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
1.8.12. Nazwy i kody 
 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane 
z budową rurociągów 

 
 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1.    Źródła uzyskania materiałów 
 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” 
Dz.U. z dn. 4 kwietna 1992r., poz. 881).  

Materiały stosowane do montażu sieci cieplnych w systemie preizolowanym 
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”. 

 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST, SST w czasie postępu robót. 

 
2.2.    Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.  

 
2.3.    Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym 
organizuje Wykonawca. 

 
2.4.    Szczegółowe dane o materiałach 
 

W szczegółowej specyfikacji technicznej ST-1 przedstawiono występujące  
w danych rodzajach robót materiały. Szczegółowe dane materiałów są zgodne  
z dokumentacją przetargową, projektową oraz z odpowiednimi załącznikami 
niniejszego opracowania. 

 
2.5.    Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, 
materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze 
względu na zasady ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że 
Wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia równoważne pod 
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe.  
W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę 
oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem 
porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą 
proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania  
w budownictwie.  

 
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. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
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Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

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

4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Wymagania dotyczące przewozu i rozładunku rur 
 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania: 
− 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 ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna 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. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

 
Załadunek i rozładunek rur powinien odbywać się pod nadzorem. 
 

Do przenoszenia i zabezpieczenia ładunku nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych lub Łańcuchów - należy używać taśmy o odpowiedniej wytrzymałości, 
nie powodujących uszkodzeń powierzchni rur. W czasie transportu rury powinny 
być podparte na całej swojej długości (nie dotyczy to rur w paletach) a przy 
rurach o rożnych średnicach, sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie. 

W czasie transportu i magazynowania, rury powinny być zabezpieczone 
przed wewnętrznym zanieczyszczeniem przez zaślepki umieszczone na końcach 
odcinków. Zaślepki należy usuwać dopiero bezpośrednio przed montażem 

 
4.2. Składowanie materiałów 
 

Materiały instalacyjne takie jak rury stalowe, kształtki, gazomierze, armatura 
sieci gazowej, inne elementy sieci powinny być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych. 

 
4.2.1. Składowanie rur polietylenowych 

 
Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne,  

w związku z czym zewnętrzny płaszcz z HDPE należy odpowiednio chronić. Należy 
chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane, stosowania niewłaściwych metod załadunku. 

Powierzchnia magazynowa musi  być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. 



KOSZT-BUD  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu budowlano wykonawczego 

remontu sieci niskoparametrowej c.o. oraz c.w.u z cyrkulacją na terenie Szpitala Rejonowego 
w Kłobucku, przy ul. Wyszyńskiego 1 Str. 13 

 
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 do  
2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1m dla rur o mniejszych 
średnicach i 2m dla rur o większych średnicach. Rury w kręgach składować na 
płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 
2m. Rury o różnych średnicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. 

W przypadku rur dostarczanych na paletach, palety należy układać w taki 
sposób, aby ciężar palet położonych wyżej był przenoszony przez konstrukcję ram 
podtrzymujących rury. Odległość pomiędzy ramami nie może być większa niż 
2,5m. 

Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi. 
W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych. 
Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Temperatura składowania rur nie powinna przekraczać 35 °C.  Rury nie 

powinny być składowane dłużej niż 2 lata. W przypadku gdy rury są narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania i opady atmosferyczne okres 
składowania wynosi nie dłużej niż 1 rok. Należy przestrzegać zasady, że rury 
składowane wcześniej (z najstarszą datą produkcji) należy wydawać w pierwszej 
kolejności. 

 
5.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

W ramach komisyjnego przyjęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
− sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
− oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu 

materiałów, miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie 

wyłączenia/włączenia zasilania w media, tj. energię elektryczną, centralne 
ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
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5.3. Dokumenty budowy 
 
5.3.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowiązującym 
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 wpisu 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 do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
− termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 
− uwagi i polecenia Zamawiającego 
− daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych 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 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je 

przeprowadzał 
− inne istotne informacje o przebiegu robót 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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5.3.2. Księga obmiaru 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do księgi obmiaru. 

 
5.3.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, 
recepty robocze, kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie 
uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
5.3.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, 
następujące dokumenty: 
− protokoły przekazania terenu budowy 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
− protokoły odbioru robót 

 
5.3.5. 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 prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Plan zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty 
Zamawiającemu planu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową, ST, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez 
Zamawiającego.   

Plan zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a. część ogólną opisującą 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
− zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 
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− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli 
b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Zasady kontroli jakości robót zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowej 
Specyfikacji ST-1. 

 
7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
 

Przedmiar robót został wykonany wg zasad podanych w odpowiednich 
katalogach nakładów rzeczowych. Do obliczenia należności przyjmuje się 
wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania modernizacji sieci 
cieplnej. 

 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją przetargową, ST, SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
− Długość rurociągów preizolowanych należy obliczać w m, wyodrębniając 

ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów 
połączeń i długości montażowej odcinków rur. 

− Kształtki – kolana, trójniki, zwężki, itd. - należy obliczać w m, wyodrębniając 
ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów 
połączeń i długości montażowej odcinków rur 

− Uzbrojenie rurociągów – zawory odcinające, kurki kulowe, zasuwy, filtry,  itp. 
oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

 
7.4. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
 
 Robotami tymczasowymi przy montażu sieci cieplnych są roboty ziemne 
(wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz 
zasypanie z zagęszczeniem gruntu, oraz oznakowanie trasy rurociągu. Zasady 
obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone  
w odpowiednich katalogach. 
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 Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy i zasypka  - m3  
- umocnienie ścian wykopów – m2 
- wykonanie podłoża - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m) 
- oznakowanie tras rurociągów taśmą oznaczeniową – podawaną w m 

 
7.5. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych  
 
 Obmiaru robót podstawowych sieci cieplnych dokonuje się  
z uwzględnieniem podziału na: 

- rodzaj rur i ich średnice 
- rodzaj wykopu  - o ścianach pionowych lub  skarpowych 
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu 
- poziom wody gruntowej 

  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót 
 

W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
− odbiorowi częściowemu 
− odbiorowi końcowemu 

 
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
 
9.1. Rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 
 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych  
i towarzyszących. 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana  przez Wykonawcę 
dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji 
przedmiaru robót wina uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji przetargowej, a także 
w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo 
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy tez nie. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
 

PN-74/H-74209 Rury stalowe bez szwu przewodowe. 
PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowana.  
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PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania  
i badania odbiorcze 

PN-B-10405:1999  Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

PN-75/B-01420  Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia na mapach i planach 

PN-90/B-01421  Ciepłownictwo. Terminologia 
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorcze 

 
10.2. Ustawy 
 
− Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 
− Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 17). 
− Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881) 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.  – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.) 
 
 
 
10.3. Rozporządzenia 
 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997r.  
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz.1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 
sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. – w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002r. z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, z 2003r., 
poz. 1133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 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 202, poz. 2072 wraz ze zmianą 
opublikowaną w Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 664). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002r. – w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w 
Dz. U. Nr109, z 2004r. poz. 1156). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001r. – w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.Nr 97 
z 11 września 2001) 

 
10.4. Inne 
 
− Instrukcja wykonania i odbioru  „System ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o.” 
− Wytyczne do projektowania „System ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o.” 
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ST – 1 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
11.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
11.1.    Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są warunki wykonania  
i odbioru następujących robót budowlanych: montaż urządzeń, przewodów, 
elementów instalacji gazowej wewnętrznej i jej wyposażenia, roboty ziemne, 
montaż urządzeń, przewodów, elementów, wyposażenia przyłączy gazowych 
średniego i niskiego ciśnienia, montaż stacji redukcyjno-pomiarowej, roboty 
ogólnobudowlane. 

 
11.2.    Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt .11.1. 

 
11.3.    Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST 
 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących 
robót: 

 
- montaż projektowanego rurażu i elementów wyposażenia instalacji wewnętrznej 

gazu na odcinku od kurka kulowego na ścianie zewnętrznej hali sportowej do   
szafki z zaworem odcinającym na ścianie zewnętrznej projektowanej kotłowni     
gazowej, 

- wykonanie wykopów na trasie projektowanych przyłączy gazowych średniego  
i niskiego ciśnienia, 

- montaż przewodów i elementów wyposażenia przyłączy gazowych średniego  
i niskiego ciśnienia, 

- montaż stacji redukcyjno-pomiarowej, 
- wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, 
- wykonanie prób szczelności i wytrzymałości przyłączy gazowych, 
-wykonanie zasypów przewodów wchodzących w zakres projektowanych 

przyłączy gazowych z uwzględnieniem oznakowania tras rurociągów taśmami 
oznaczeniowymi, 

- wykonanie instalacji odgromowej na terenie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu. 
 

 
11.4.    Określenia podstawowe, definicje 
 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są 
zgodne z określeniami przyjętymi w Polskich Normach, wytycznych i określeniach 
podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0 
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12.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-0. 
 

12.1. Wymagania ogólne 
 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 
12.2. Rury preizolowane 
 

Sieci ciepłownicze w technologii preizolowanej - wymagania: 
 

• Rury przewodowe - z rur stalowych, ze stali St 37,0 lub R35 bez szwu. 
Dopuszcza się rury ze szwem wzdłużnym. Nie dopuszcza się rur ze szwem 
spiralnym. Rury muszą być odtłuszczone i śrutowane.  
 

• Rury osłonowe - z polietylenu o dużej gęstości, spełnia jącego wymagania 
ujęte w EN 253 System rur preizolowanych dla podziemnej sieci 
ciepłowniczej. Zespół rurowy ze stalowych rur przewodzących, izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu o wysokiej 
gęstości. 
 

• Izolacja  - ze sztywnej pianki poliuretanowej, spełniającej wymagania EN 
253 System rur preizolowanych dla podziemnej sieci ciepłowniczej. Zespół 
rurowy ze stalowych rur przewodzących, izolacji cieplnej z poliuretanu i 
płaszcza osłonowego z polietylenu o wysokiej gęstości oraz: 
odporności termicznej 135°C z możliwością przekroczenia do 150° C, 
sztywna pianka poliuretanowa musi być spieniana cyklopentanem. 

 
12.3.  Grubość izolacji preizolowanych rur i kształtek stanowić ma: 

 
Izolacja pogrubiona dla zakresu średnic rury przewodowej od DN 20 mm do  

DN 200 mm, izolacja standardowa dla średnic rury przewodowej od DN 250 mm. 
 

12.4.  Izolacja termiczna połączeń spawanych - mufy: 
 

Mufy należy projektować termokurczliwe podwójnie uszczelnione lub 
zgrzewane, zalewane konfekcjonowaną pianką. Zamknięcia otworów wlewowych 
stosować tylko za pomocą korków zgrzewanych. Dla średnic rury przewodowej od 
DN 350 mm należy stosować tylko mufy zgrzewane elektrycznie z zapewnieniem 
nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania umożliwiającej zapis i archiwizację 
parametrów procesów zgrzewania.  

Dopuszcza się zastosowanie muf termokurczliwych z podwójnym 
uszczelnieniem z łubkami izolacyjnymi. Wymagania w stosunku do łubki jak dla 
izolacji rury. 
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12.5. Zespoły kształtek 

  
Łuki, trójniki, zwężki -  wymagania zgodne z EN 448 - System rur 

preizolowanych dla podziemnej sieci ciepłowniczej. Zespół kształtek ze stalowych 
rur przewodzących, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu o wysokiej gęstości. 
 
12.6. W projekcie należy przewidzieć wykonanie badania szczelności sieci 

Dla zakresu średnic rury przewodowej do DN80 mm - badania radiologiczne 
10% spoin i próba ciśnieniowa wodna, dla zakresu średnic rury przewodowej powyżej 
DN80 mm - badania radiologiczne 100% spoin.  

12.7. Instalacje odbiorcze zewnętrzne do przesyłu ciepłej wody użytkowej  

Należy projektować z rurą przewodową: stalową z podwójną powłoką 
cynkową wg TWT2, z miękkiej miedzi lub z usieciowanego polietylenu (PEX).  

12.8. Odgałęzienie preizolowane  

należy projektować z trójników preizolowanych wznośnych-prostopadłych lub 
równoległych, z odejściem do góry, wykonanych zgodnie z EN 448 -System rur 
preizolowanych dla podziemnej sieci ciepłowniczej. Zespół kształtek ze stalowych rur 
przewodzących, poliuretanowej osłony termicznej i rury osłonowej z polietylenu o 
wysokiej gęstości. 

12.9. Wymagania ogólne dla rur  
 
Rury powinny mieć powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną gładką, bez 

wyraźnych rys i wgnieceń. Rury stalowe stosowane do budowy gazociągów 
powinny być zabezpieczone fabrycznie powłoką z tworzyw sztucznych. 
Cechowanie rur powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio  na 
wyrobie, umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, 
odczytanie napisu zawierającego: 
− nazwę lub znak producenta 
− symbol materiału 
− średnice zewnętrzną i wewnętrzną (lub grubość ścianki) 
− oznakowanie sztywności obwodowej 
− identyfikację serii produkcyjnej 
Dodatkowo cechowanie może zawierać numer Aprobaty. 

 
13.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji 
Technicznej ST-0. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót 
instalacyjnych przy wykonywaniu sieci z rur preizolowanych. 
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14.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Wymagania dotyczące transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej 
ST-0.  

 
15.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
15.1. Warunki przystąpienia do robót 

 
15.1.1. Warunki przystąpienia do robót – przyłącza gazowe 
 

Roboty przygotowawcze: 
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociąów 
- oznaczyć trasy projektowanych rurociągów za pomocą kołków osiowych  

z gwoździami (kołki należy wbijać na każdym załamaniu trasy i na odcinkach 
prostych w ilości co najmniej 3 punktów), 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać odwodnienia, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi 
(urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót). 
Wytyczenie trasy ciepłociągu powinno odbywać się przy udziale kierownika 

budowy i inspektora nadzoru. Geodeta po wytyczeniu trasy dostarcza szkic 
wytyczenia kierownikowi budowy. 

 
Roboty ziemne: 

• wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji technicznej. Dno wykopu powinno być oczyszczone z kamieni i 
korzeni. 

 Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm dla gruntów 
zwięzłych, +5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości 
wykopu wynosi +5cm. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy 
dokonać odbioru technicznego wykopu. Podłoże powinno być wyprofilowane, 
aby rurociąg spoczywał na nim jedną czwartą powierzchni. Pod projektowaną 
trasę ułożenia gazociągów wykonać podsypkę w postaci warstwy piasku 
odpowiednio zagęszczonego (min. 15 cm). Wydobyty grunt powinien być 
składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 
wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1m do 
komunikacji. 

 
15.2. Montaż rurociągów i armatury wewnętrznej instalacji gazowej 
 

Po wykonaniu czynności pomocniczych, określonych w pkt. 15.1.1., należy 
przystąpić do właściwego montażu rurociągów wewnętrznej sieci ciepłownicze 
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15.2.1. Rury ochronne  
 

W zależności od typu przeszkody terenowej stosuje się rury ochronne stalowe  
i polietylenowe. Należy unikać łączenia rur przewodowych w obrębie rury 
ochronnej. Jeżeli zachodzi taka konieczność, do wykonywania połączenia należy 
stosować wyłącznie mufy elektrooporowe. 

Rury ochronne polietylenowe stosuje się w przypadku skrzyżowania z: 
- kanalizacją ogólnospławną, sanitarną i telekomunikacyjną, rurami 
wodociągowymi również w przypadkach gdy skrzyżowanie zlokalizowane jest  
w obrębie drogi. 
Rury ochronne stalowe należy stosować w miejscu skrzyżowania z: 

- drogami, tam gdzie jest to wymagane, 
- torami kolejowymi, 
- ciekami wodnymi, 
- gazociągami 

 
 Należy zadbać o centryczne osadzenie rury przewodowej w rurze ochronnej, 
poprzez zastosowanie pierścieni centrujących.  

 
16.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
16.1. Wymagania ogólne 
 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

16.2. Wymagania pozostałe 
 

Badanie szczelności i wytrzymałości gazociągów powinno być wykonane 
przed zasypaniem rurociągów. 

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej rurociągi należy 
zasypać.  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół szczelności. 
 

17.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Wymagania – zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 
18.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
18.1. Wymagania ogólne 
 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 

18.2. Zakres badań odbiorczych – instalacja gazowa 
 

Badania przy odbiorze instalacji grzewczej należy przeprowadzić zgodnie  
z wytycznymi WTWiO „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” i WTWIO dla sieci 
cieplnych”. 



KOSZT-BUD  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu budowlano wykonawczego 

remontu sieci niskoparametrowej c.o. oraz c.w.u z cyrkulacją na terenie Szpitala Rejonowego 
w Kłobucku, przy ul. Wyszyńskiego 1 Str. 25 

 
Sieci ciepłownicze należy realizować zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych" i "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL (zlecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury). 
 

18.3. Zakres badań odbiorczych  
 
Badania przy odbiorze sieci preizolowanych zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru 
technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 
końcowego po zakończeniu budowy. 

 
18.4. Odbiory międzyoperacyjne  
 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg trasy odcinków rurociągów, 
- szczelność połączeń, 
- sposób prowadzenia przewodów 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.  

W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia 
powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten 
powinien być zagęszczony. 

 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić 

protokół odbioru technicznego - częściowego. 
 
18.5. Odbiór częściowy  
 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy sieci, które zanikają w 
wyniku postępu robót oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź 
niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół 
odbioru technicznego – częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. 
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków sieci, 
które były objęte odbiorem częściowym. 

 
18.6. Odbiór końcowy 
 

Sieć powinna być przedstawiona do odbioru po zakończeniu wszystkich 
robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których 
wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
− użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń 
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− prawidłowość wykonania połączeń 
− odległości przewodów od przegród budowlanych i innych sieci 
− prawidłowość wykonania uchwytów przewodów oraz odległości między 

podporami 
− protokoły odbiorów częściowych 
− protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych i prób  ciśnieniowych 
− zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów 
materiałów, przyborów i urządzeń. 

 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego  

– końcowego. 
 

  Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 
protokołem próby szczelności, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się 
inwentaryzacje szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 
normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który 
stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 
przewodów sieci. 

 
 Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu 
odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany przy 
odbiorze technicznym – częściowym sieci cieplnej zgłosić Inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, 
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 
 

     Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. 
 Teren po budowie przyłączy gazowych powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 

 
19. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
 
19.1. Wymagania ogólne 
 

Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
 
19.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót montażowych instalacji i przyłączy może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót potwierdzonych przez zamawiającego 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty montażowe instalacji i wyposażenia uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót 
− wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 15.1. 
− wykonanie robót ziemnych 
− montaż rurociągów, armatury i urządzeń 
− wykonanie prób szczelności 
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 
− doprowadzenie terenu po budowie przewodów gazowych do stanu 

pierwotnego 
 
20. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

„Projekt remontu sieci niskoparametrowej c.o. oraz c.w.u z   cyrkulacją na terenie 
Szpitala Miejskiego w Kłobucku” opracowany przez Zakład Usług Kosztorysowych 
I Nadzoru Inwestorskiego „KOSZT-BUD”, 44-196 Knurów, ul. Gen. J. Ziętka 18c/12. 
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