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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
1.Wstęp 

 
1.1.Przedmiot specyfikacji 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru robót w zakresie modernizacji kotłowni węglowej  w Budynku 
Przedszkola we Wręczycy Wielkiej ul. Sportowa 2b. Zakres prac obejmuje równieŜ 
modernizację układu c.w.u w obrębie kotłowni. 

  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

 
1.3.  Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu demontaŜ istniejących urządzeń w kotłowni węglowej następnie 
modernizację tej kotłowni,  oraz zainstalowanie zbiornika na ciepłą wodę uŜytkową  w 
Przedszkolu we Wręczycy Wielkiej przy ul. Sportowej 2b 
Szczegółowy zakres prac oraz rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do 
wykonania tych robót są przedstawione w Projekcie Technicznym. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
 

1.5 Ogólne Wymagania 
 
 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23,28 ustawy Prawo Budowlane, ”Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru kotłowni węglowyvh” COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001, Wymagania Techniczne COBRTI  INSTAL, „Warunki technicze wykonania i 
odbioru instalacji grzewczych”, „Warunki technicze wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych, Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜności ich  uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określanych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, Tom II Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

 
 
 

2.  Materiały 
 
 

2.1. Uwagi ogólne 
 

• materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, 
atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

• JeŜeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 
dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu 
badaniu. 

• Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta 
oraz osoby działającej w imieniu Inwestora posiadającej odpowiednie 
uprawnienia. 

• Materiały zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora nie mogą być 
zmienione bez jego zgody. 

 
 

2.2. Przewody 
 
Instalacja kotłowni będzie wykonana rur stalowych. Dostarczone na budowę rury 
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. Część instalacji wodociągowej 
w obrębie zimnej i ciepłej wody uŜytkowej będzie wykonana z rur PE 
 
2.3. Armatura 
 
Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową o podwyŜszonym standardzie. Szczegółowa specyfikacja armatury 
znajduje w Projekcie Technicznym. 
 
 
2.4. Izolacja Termiczna 
 
Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych. Otuliny 
muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania  



 4 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 
 

 
3. Sprzęt 
 

Wykonawca powinien uŜywać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają  
wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość 
realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez osobę reprezentującą 
Inwestora. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie  
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staŜ pracy gwarantujący wysoką jakość 
wykonania robót.  

 

 
4. Transport i składowanie 
 
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 
materiałów. 
PrzewoŜone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przez ich przemieszczaniem 
podczas transportu. 
 
 
4.1 Rury 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek, naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
4.2 Elementy wyposa Ŝenia 
 
Transport elementów wyposaŜenia powinien odbywać się krytymi środkami 
transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych, w pojemnikach. 
 
4.3. Armatura 
 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. 
NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ 
materiał ten nie jest odporny na promienie UV. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
MontaŜ będzie wykonywany wg instrukcji producentów materiałów. 
 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty demonta Ŝowe 
 
DemontaŜ istniejącej instalacji będzie odbywał się bez odzysku elementów. Przed 
przystąpieniem do demontaŜu przewodów zaizolowanych cieplnie naleŜy 
zdemontować izolację cieplną. Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą 
na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 
Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy 
złomu, lub na najbliŜsze (uzgodnione z inwestorem) miejsce zwałki. 
 
5.2. Monta Ŝ ruroci ągów. 
 
Rurociągi łączone będą przez połączenia spawane. Przed układaniem przewodów 
naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia , papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
 
Kolejność wykonywania robót: 
 
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur; 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i konstrukcji wsporczej; 
- przecinanie rur; 
- załoŜenie tulei ochronnych; 
- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym; 
- wykonanie połączeń; 
 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
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Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 
co najmniej  co 3 m. dla rur o średnicy 15-50 mm.  
 
 
5.3. Monta Ŝ armatury i osprz ętu  
 
MontaŜ armatury i osprzętu powinien być wykonany w bezwzględnej zgodności  
z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.4 Badania i uruchomienie instalacji 
 
Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji, oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Z kaŜdej próby 
szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak na przykład przycinanie mogą być prowadzone przy 
uŜyciu konwencjonalnych narzędzi zgodnie z instrukcją producentów. 
 
5.6. Wykonanie wentylacji 
 
Pomieszczenie kotłowni musi bezwzględnie zostać wyposaŜone w kanały 
wentylacyjne wywiewne i nawiewne, zgodnie z wytycznymi określonymi w Projekcie 
Technicznym  
 
5.6. Odprowadzenie spalin 
 
Nowy kocioł węglowy naleŜy podłączyć szczelnie do istniejącego komina , za 
pomocą czopucha stalowego. 
 
 

6. Kontrola jako ści robót 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kotłowni. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych”, Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty 
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techniczne wydane przez producentów i uzyskać akceptację przedstawiciela 
Inwestora.  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami przedstawiciela 
Inwestora. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 
● zgodności z Dokumentacją Projektową: 
● sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  
● przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien, z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania. 
 
 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 

 
7. Odbiór robót  
 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji kotłowni, naleŜy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych”, Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie   
  wykonywania robót; 
- dziennik budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości   
   wydane przez dostawców materiałów); 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji; 
 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w    
  Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej. 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia  
  usterek; 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  
  uzupełnienia; 
- protokoły badań szczelności instalacji 
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8. Przepisy i dokumenty zwi ązane  
 
1. Obowiązujące Polskie Normy , Europejskie Normy, obowiązuace przepisy prawa,  
    w tym prawa budowlanego oraz obowiązujące instrukcje 
2. Projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez mgr inŜ. Marię Czeszejko- 
    Sochacką w lutym 2008 r. 
3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”,  
    Tom II  Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. Arkady , Warszawa 1988 
4. Warunki Techniczne wykonania kotłowni węglowych”,  
    COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 
5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji c.o.”,  
    COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 
6.  Dziennik Ustaw z 2000r. nr 106 poz. 1226 Prawo Budowlane  
     z   późniejszymi zmianami . 
7.  Dziennik Ustaw z 1997r. nr 129 poz.844 – ogólne przepisy     bezpieczeństwa    
      higieny pracy. 
8.    Dziennik Ustaw z 1972r. nr 13 poz.93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy  przy  
     wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych i rozbiórkowych 
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Plan BIOZ 
 
 
 

Informacja, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 
 
 
 
Inwestor :  Urząd Gminy Wręczyca Wielka 
 
Obiekt :    Budynek Przedszkola we Wręczycy Wielkiej 

  ul. Sportowa 2b 
 
 
 
Temat Opracowania: Informacja, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia dla 

robót związanych z modernizacją kotłowni 
węglowej. w budynku Przedszkola we Wręczycy 
Wielkiej ul. Sportowa 2b 
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1. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji  
 
 
 
- DemontaŜ istniejącej armatury i ruraŜu w kotłowni 
- MontaŜ kotła węglowego 
- MontaŜ ruraŜu i armatury w S.W.C. 
- MontaŜ AKPiA w S.W.C> 
- Sprawdzenie jakości wykonania. 
- Pomiary końcowe dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 
- Prace kontrolno – pomiarowe regulacyjne. 
- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania  
 
 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych podlegaj ących adaptacji  
 
- Pomieszczenie kotłowni 
 
 
 
3.Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępujące podczas realizacji robót  

instalacyjnych i okre ślających skal ę i rodzaj zagro Ŝenia oraz miejsc i czas ich 
wyst ępowania. 

 
 
- podczas prac montaŜowych istnieje kontakt z włączonymi urządzeniami    
  elektrycznymi zatem zachodzi moŜliwość poraŜenia prądem, a takŜe poślizgnięcia. 
- podczas demontaŜu istnieje zagroŜenie poŜarowe za względu na uŜycie sprzętu 

spawalniczego, istnieje moŜliwość uszkodzenia ciała poprzez niektóre z 
demontowanych elementów ze względu na ich wagę i kształt. 

- ze względu na zagroŜenie poŜarowe podczas spawania stanowisko pracy winno 
być wyposaŜone w dwie sprawne gaśnice oraz koce gaśnicze 

 
 
 
4. Sposób przeprowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP i P.POś. oraz udzielania pomocy przed 
przyjazdem lekarza : 
 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia  
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej przed  

skutkami zagroŜenia (odzieŜ ochronna i robocza, rękawice ochronne, okulary, 
kaski, szelki bezpieczeństwa). 

-  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez  
wyznaczone w tym celu osoby ( kierownik budowy, kierownik robót). 
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5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach szczeg ólnego 
zagro Ŝenia Ŝycia, w tym zapewniaj ącym bezpieczn ą i sprawn ą ewakuacje na 
wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 

 
- wyposaŜenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maski, rękawice okulary 

ochronne, itp.) 
- prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy, usuwanie zbędnych materiałów i 

elementów z przejść, stosowanie atestowanych urządzeń do transportu pionowego 
(drabiny) 

- bieŜąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego  
- punkt przeciwpoŜarowy, podręczne środki przeciwpoŜarowe, woda 
- wyposaŜenie w apteczkę pierwszej pomocy 
- umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie Inwestora o 

zaistniałym wypadku. 
 
 
 
 
 
 
         Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


