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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

„Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych wraz z węzłami 

cieplnymi do budynków zlokalizowanych przy ul. Lenartowicza 27, Reymonta 14               

oraz Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej” 

 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót dla budowy sieci, przyłączy ciepłowniczych z rur 

preizolowanych wraz z węzłami cieplnymi do budynków zlokalizowanych przy ul. 

Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej. 

 

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

• Specyfikacja, niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie robót 

określonych w pkt 1. 

• Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem. 

• Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią: dokumentacja projektowa                        

z opisem technicznym i kosztorys nakładczy. 

 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 

związanych z realizacją sieci określonych w pkt 1. Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego 

obejmuje: 

− Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy 2x168,3/250 mm od punktu PW                  

( włączenie w istniejącą sieci preizolowanej 2x 139,7/225) do punktu S4 ( studnia 

zaworów odcinających z odwodnieniem) o łącznej długości L= 432,85 m. 

− Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy 2x48,3/110 mm od punktu 

O2 ( włączenie w proj. Sieci preizolowanej 2x168,3/250 mm) do punktu O3 ( trójnik 

odgałęzienia na przyłącza do budynków Reymonta 14 oraz Południowej 27) o łącznej 

długości 57,62 m. 



− Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x33,7/90 mm od 

punktu O1 ( włączenie w proj. Sieci preizolowanej 2x168,3/250 mm) do punktu WD1 ( 

wejście do budynku przy ul. Lenartowicza 27) o długości L=5,60m. 

− Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x42,4/110 mm                

od punktu O3 ( włączenie w proj. Sieci preizolowanej 2x48,3/110 mm) od punktu WD2                  

( wejście do budynku przy ul. Reymonta 14) o długości L= 13,30 m. 

− Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x42,4/110 mm                

od punktu O3 ( włączenie w proj. Sieci preizolowanej 2x48,3/110 mm) do punktu WD3             

( wejście do budynku przy ul. Południowej 27 o długości L=182,01m. 

− Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku 

mieszkalnym przy ul. Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej. 

− Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku 

mieszkalnym przy ul. Reymonta 14 w Rawie Mazowieckiej. 

− Budowa węzła cieplnego centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym                  

przy ul. Lenartowicza 27 w Rawie Mazowieckiej. 

 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST, 

obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych 

przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 

określonym w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy 

Zamawiający dostarczy pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy. Wykonawca złoży 

oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją  projektową i warunkami w terenie. 

 

4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ 

TECHNICZNĄ 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 



wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów                      

lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z „Dokumentacją projektową” 

„Kosztorysami nakładczymi, Specyfikacją Techniczną. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oferty z zastosowaniem materiałów równoważnych. Dane określone w tych dokumentach 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu budowy i powierzonego 

mienia Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Fakt przystąpienia 

do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                  

z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscu określonym przez Zamawiającego 

tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę                    

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W czasie trwania robót 

Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały będzie składował w ustalonych miejscach 

i należytym porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy. 

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu.. 

 

4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku, 



• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                     

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej, 

• Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 

Pokrycie ewentualnych kosztów przyjęcia odpadów na wysypisko (zwałowisko) leży                   

po stronie Wykonawcy. 

 

4.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,                  

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających 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 terenie budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

 

4.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót przez pełen okres trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty 

do czasu końcowego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,                       

aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone z własnej winy lub winy osób trzecich pracujących na jego rachunek,                        

w zdeponowanym czasowo na terenie budowy mieniu Zamawiającego. 

 

4.7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 



odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

5. MATERIAŁY 

5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA 

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem technicznym, 

wymaganiami technicznymi dołączonymi do specyfikacji dla stosowanych podstawowych 

produktów i kosztorysem ofertowym. Powinny mieć aktualny certyfikat dopuszczający                   

je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną. Istnieje możliwość 

stosowania materiałów zamiennych w trakcie budowy. Przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów           

i odpowiednie świadectwa badań do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie 

pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały          

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań (aprobaty techniczne materiałów i atesty 

techniczne urządzeń). Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez oferenta 

Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane                     

i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie               

z wymaganiami norm; można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury 

zaakceptowane przez Zamawiającego Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Oferent 

powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru badania. 

 

 

 



5.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego 

 

5.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 

niekorzystnego wpływu na jakość i uciążliwość otoczenia wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia 

zmian sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zastosowany 

sprzęt musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                       

w „Dokumentacji projektowej” i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego              

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5.4. TRANSPORT 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                       

z zasadami określonymi we wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 



Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

„Dokumentacji projektowej”, „Kosztorysu nakładczego”, „Specyfikacji Technicznej” oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 

zostaną  jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy                 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w „Umowie”, „Dokumentacji projektowej”                 

i w „Specyfikacji Technicznej” a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego 

będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓI 

6.1. 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 jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań-materiałów oraz robót Wykonawca 

będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                        



w „Dokumentacji projektowej” i „Specyfikacji Technicznej”. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.               

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                         

w dokumentacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 

przez Zamawiającego Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi              

na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów Zamawiający może 

dokonać badania, które zostanie przeprowadzone na wybranym przez Zamawiającego 

odcinku rury preizolowanej wytypowanej z dowolnej partii materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę na plac budowy Badania nie będą wymagane, jeżeli dostarczony materiał będzie 

poparty odpowiednimi badaniami stwierdzającymi zgodność z wymaganiami zawartymi                  

w „Specyfikacji Technicznej”. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami „Dokumentacji 

projektowej”, „Kosztorysu nakładczego”, „Specyfikacji Technicznej” na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

 



6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji                      

i certyfikat lub świadectwo zgodności producenta. 

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane                     

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości                                  

z „Dokumentacją projektową”, „Kosztorysem nakładczym” i „Specyfikacją Techniczną”                  

to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.5. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR PREIZOLOWANYCH STALOWYCH 

1. Wszystkie elementy muszą spełniać warunki określone w normach: 

− PN-EN 253 

− PN-EN 448  

− PN-EN 488 

− PN-EN 489 

2. Rury stalowe muszą być: 

− Produkowane ze stali P235 GH ze szwem, 

− Zgodne z normami DIN 1626-1984, DIN 2458 

− Atestowane 

− Przed zapianowaniem poddane procesowi śrutowania 

3. Izolacja z pianki PUR: 

− Oferowane rury preizolowane muszą spełniać wymóg, aby zmierzona wartość 

współczynnika ciepła nie była wyższa niż 0,026 W/mK, dla rur ze stalową rurą 

przewodową dostarczanych w odcinkach prostych. Należy do oferty załączyć kopie 

wyników badań wykonanych przez niezależny instytut badawczy. 

− Zastosowanie cyklopentanu jako środka spieniającego przy produkcji izolacji 

poliuretanowej zarówno dla rur jak i dla kształtek. 

4. Rury preizlowane muszą być produkowane w technologii z bariera dyfuzyjną. 



5. Rury osłonowe muszą być produkowane z polietynelu III generacji, w którym                         

nie występuje koncentracja naprężeń i posiadać atest producenta granulatu. 

6. Grubość ścianki rury osłonowej musi być zgodna z PN-EN 253. 

7. Do produkcji kolan preizolowanych można stosować wyłącznie kolana stalowe gięte na 

zimno lub kolana hamburskie z dospawanymi prostymi odcinkami rur. Nie wolno 

stosować kolan segmentowych. 

8. Mufy dla średnic rur w zakresie od DN25-DN150 powinny być termokurczliwe 

sieciowane radiacyjnie. 

9. Mufy dla średnic większych i równych DN 200 powinny być elektrycznie zgrzewane                 

i pianowane z agregatu. 

10. Rury preizolowane powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do 

przesyłania nośnika ciepła o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa. 

 

7. DOKUMENTY 

7.1. 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 robót Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej 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 protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

• Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. 

• Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót. 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 



• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                  

w robotach i Uwagi i polecenia Zamawiającego. 

• Datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu. 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                        

i końcowych odbiorów robót. 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 

• Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót. 

• Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 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 zostaną 

wpisane do dziennika budowy. 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

7.2. KSIĘGA OBMIARU 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót Obmiary wykonanych robót prowadzone są w sposób ciągły                             

w jednostkach przyjętych w ślepym kosztorysie. 

 

7.3 POZOSTAŁE DOKUMENTY 

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także: 

• Protokoły przekazania placu budowy. 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

• Protokoły z odbioru robót. 

• Protokoły z narad i ustaleń. 

• Korespondencję związaną z robotami. 

 

 

 



7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów; spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze 

dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z „Dokumentacją Projektową”, 

„Kosztorysem Nakładczym” i „Specyfikacją Techniczną” w jednostkach ustalonych                       

w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego                      

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

8.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę.. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących                           

to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

 

8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także              

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 



Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 

podlegających zakryciu przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

9 ODBIÓR ROBÓT 

9.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

9.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu              

do ich ilości, jakości i wartości Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                             

i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.3.. Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                                   

z „Dokumentacją…”. 

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót 

poprawkowych W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych                         

lub uzupełniających, lub też nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

9.3.DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami. 

• Inwentaryzację geodezyjną powykonawcza. 

• Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                              

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

• Dziennik budowy i księgi obmiarów. 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz przeprowadzonych badań i prób technicznych. 

• Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów. 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu               

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający.                

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie 

odbiór ostateczny.  

 

9.4.. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę (Oferenta) zgodnie                   

z założeniami dokumentacji projektowej i kosztorysów ofertowych Cena ofertowa będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie całości 

zamówienia. 

 

10. ZAKRES PROWADZANYCH PRAC 

Prace będą prowadzone zgodnie z projektami budowlanymi oraz decyzjami o pozwoleniu               

na budowę. Szczegółowy opis oraz wymagania techniczne dotyczące zakresu prowadzonych 

prac zostały zawarte w opracowanym projekcie technicznym, który jest w posiadaniu 

Zamawiającego. Najistotniejsze ich elementy przedstawia poniższa specyfikacja. 

Dla zadania przewiduje się następujące prace: 

• Wytyczenie geodezyjne tras ciepłociągów. 

• Wyznaczenie w terenie miejsc kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 



• Odkrywka sposobem ręcznym miejsc kolizji z zabezpieczeniem przez podwieszenie 

odkrytego uzbrojenia podziemnego. 

• Ręczne wykonanie wykopu liniowego w miejscach niedostępnych dla sprzętu 

mechanicznego. 

• Mechaniczne wykonanie wykopu liniowego pod  rurociągi preizolowane. 

• Rozbiórka istniejących podłoży betonowych w miejscach koniecznych. 

• Wykonanie podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi preizolowane. 

• Ułożenie rur preizolowanych w gotowym wykopie. 

• Wykonanie obsypki i zasypki systemowej piaskiem ułożonych w wykopie rur 

preizolowanych. 

• Ułożenie taśmy ostrzegawczej nad rurociągami w częściowo zasypanym wykopie. 

• Zasypka pozostałej części wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 

• Uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

11. INNE UWARUNKOWANIA 

• Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających wpływ na zakres robót. 

• Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w dokumentacji 

technicznej należy rozumieć .jako określenie wymaganych parametrów technicznych             

lub standardów jakościowych.. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych                         

z zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny materiały nie odbiegają jakością i standardem                    

od przyjętych w dokumentacji 

• Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie wykonywania robót, a nie mające wyceny 

jednostkowej, będą rozliczane wg wskaźników kalkulacyjnych podanych w zbiorczej tabeli 

elementów scalonych: 

(R = zł/r-g,  Kpośr =  %„ zysk = %„ Kzakupu = .. % ) 

 

12 PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY 

Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia robót 

w zakresie objętych zamówieniem. 

 

 



13. PRZEPISY ORAZ PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE 

a). Polskie Normy 

PN-B10405/1999       Ciepłownictwo.. Sieci ciepłownicze Wymagania i badania  przy    

                                    odbiorze 

PN-EN 253/2005        Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur  do             

                                    wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio  w gruncie.   

                                    Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej,  izolacji cieplnej z  

                                    poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.. 

PN-EN448/2005        Sieci ciepłownicze System preizolowanych zespolonych rur do   

                                    wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. 

                                    Kształtki. Zespoły z rury przewodowej stalowej, izolacji cieplnej z   

                                    Poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

PN-EN 488/2005       Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do   

                                    wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie . 

                                    Zespół armatury do stalowych rur przewodowych  z izolacją cieplną z   

                                    poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

PN-EN 489/2004        Sieci ciepłownicze.. System preizolowanych zespolonych rur do  

                                    wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie..  

                                    Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z  

                                    poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

PN-EN 13941:2006   Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych. 

PN-85/C-04601          Woda do celów energetycznych.. Wymagania i badanie jakości wody   

                                    dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

b). Dokumenty inne 

D.U. 00.106.1126        Prawo budowlane 

D.U.02.75.690  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 

                                     i ich usytuowanie. 

D.U.97.129.844            Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

COBRTI INSTAL „Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji  

                                       sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” 

                                      Instrukcje montażowe producentów materiałów sieci ciepłowniczych. 


