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Numer specyfikacji technicznej

SST-S01

I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru  robót  w  ramach  wykonania  projektu  pn.:  „Termomodernizacja  budynku  przy  ul.

Jesionowej  nr  1  wraz  z  budową  instalacji  fotowoltaicznej,  kotłowni  gazowej  i  regulacji

instalacji centralnego  ogrzewania”

II. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

III. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres  robót,  których  dotyczy  niniejsza  specyfikacja,  obejmuje wszystkie  czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

IV. Zakres prac

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie harmonogramu robót na wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania.

– zakupienie  i  dostarczenie  materiałów  na  plac  budowy  oraz  ich  składowanie  z

zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

roboty demontażowe:

a) demontaż  istniejącej  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  zakresie  dokumentacji

projektowej:

• przewodów, 

• izolacji, 

• armatury, 

• demontaż pozostałych elementów instalacji,

• kotłowni

roboty budowlane:

− uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych,

− przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobywaniem farb,

− gruntowanie powierzchni poziomych,

− malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznej,

− wywóz materiałów z rozbiórki,
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− położenie płytek,

− montaż drzwi i  okna

roboty montażowe:

− montaż przewodów i armatury,

− montaż grzejnika, 

− płukanie instalacji,

− wykonanie prób szczelności, 

− wykonanie izolacji instalacji,

− rozruch, wykonanie odbiorów  oraz szkoleń itp.

oraz wszystkie pozostałe roboty niezbędne do prawidłowego wykonania w/w zadania

wraz z przywróceniem wszystkich powierzchni do stanu sprzed przystąpienia do robót. 

V. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową,

specyfikacją  techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z

Prawem Budowlanym.

Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą

powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

VI. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z

Polskimi  Normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania  Rozporządzeniem

MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branżowymi ZG i tak np:

Ilekroć w Specyfikacji technicznej jest mowa o :

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć :

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

-  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami

technicznymi

- obiekt małej architektury

budynku  -  należy przez to rozumieć taki  obiekt  budowlany,  który jest  trwale związany z

gruntem  ,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundamenty i dach.

budowli – należy przez to rozumieć  każdy  obiekt budowlany nie będący budynkiem lub

obiektem małej architektury.
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obiekcie  małej  architektury  -  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w

szczególności :

- kultu religijnego

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, huśtawki,

drabinki, śmietniki.

tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć obiekt  budowlany

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,

przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale

z gruntem.

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

a także budowę, rozbudowę,  nadbudowę obiektu budowlanego.

robotach budowlanych – należy  przez to rozumieć budowę , a także prace polegające na

przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego.

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z

obiektem zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a

także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

terenie  budowy  -  należy  przez  to rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone  są  roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć

tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,

ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji  budowy  -  należy przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z

załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły z  narad,  protokoły

odbiorów, w miarę  potrzeby rysunki i opisy  służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

książkę obmiarów, dziennik montażu.

dokumentacji  powykonawczej  -  należy przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót,  geodezyjne  pomiary

powykonawcze, atesty, 

terenie  zamkniętym  -  należy przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającego jego przydatność do stosowania w budownictwie.
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właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub

jako zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną

całość użytkową.

opłacie  - należy przez to rozumieć  kwotę  należności wnoszoną  przez zobowiązanego za

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ

drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie

przygotowaną, przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

dzienniku  budowy  -  należy przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ,

zgodnie z

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót.

kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót,

upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach

realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie

techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie,  której inwestor powierza nadzór nad budowę  obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę

jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń  technicznych, jak

również przy odbiorze gotowego obiektu.

księdze  obmiarów  -  należy przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru

książkę z

ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez wykonawcę  obmiaru dokonanych

robót w postaci wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

laboratorium - należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego

lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  zamawiającego,  niezbędne  do

przeprowadzenia  badań  i  prób  związanych  z  ocena  jakości  stosowanych  wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

materiałach  -  należy przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały naturalne  i  wytwarzane,  jak

również różne tworzywa
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i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej  zgodności  -  należy przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  z

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć  wszelkie polecenia przekazane

wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie  -  należy przez  to  rozumieć  osobę  prawna  lub  fizyczną,  będącą  autorem

dokumentacji projektowej.

przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć  zestawienie przewidzianych do wykonania

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

części  obiektu  lub  etapie  wykonania  -  należy przez  to  rozumieć  część  obiektu

budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno  -  użytkowych  i

możliwą do odebrania i przekazania do użytkowania.

ustaleniach  technicznych  —  należy przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

decyzji  pozwolenia na użytkowanie  - należy przez to rozumieć  decyzję  administracyjną

pozwalająca  na  użytkowanie  obiektów  budowlanych  objętych  decyzję  pozwolenia  na

budowę.

specyfikacje  techniczne- oznaczają  całość  wszystkich  wymagań  technicznych,  w

szczególności  zawartych  w  dokumentacji  zamówienia,  określających  wymagane  cechy

roboty  budowlanej,  materiału,  produktu  lub  dostawy,  pozwalające  obiektywnie

scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób,

aby  spełniły  cel,  wyznaczony  przez  zamawiającego.  Specyfikacje  techniczne  obejmują

poziom  jakości,  wykonania,  bezpieczeństwa  lub  rozmiarów,  uwzględniając  wymagania

stawiane  materiałowi,  produktowi  lub  dostawie  w  zakresie  jakości,  terminologii,  symboli,

testowania  i  jego metod,  opakowania,  nazewnictwa  i  oznakowania.  Zawierają  one także

reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania,

kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie

inne warunki  o  charakterze  technicznym,  o  jakich  zamawiający  może postanowić,  drogą

przepisów ogólnych lub  szczegółowych,  co się  tyczy  robót  budowlanych  zakończonych  i

odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty;

normy-  oznaczają  wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w

celu  powtarzalnego i  ciągłego stosowania,  których przestrzeganie  co  do zasady  nie  jest

obowiązkowe.
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normy  europejskie-  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy

europejskie  (EN)"  lub  "dokumenty  harmonizacyjne  (HD)"  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami

działania tych organizacji.

europejskie  zezwolenie  techniczne-  oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności

produktu  do  użycia,  dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego

zastosowania i użycia.

istotne wymagania-  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

normatyw techniczny- oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących

przepisów techniczno-budowlanych,

VII. Materiały

Do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania mogą  być  zastosowane  wyroby

producentów  krajowych  lub  zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania

niniejszej instalacji muszą  posiadać  aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać

Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska

akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany

według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami.

1.2. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się

nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc

się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

1.3. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć  na budowę  ze świadectwami jakości,  kartami gwarancyjnymi,

protokołami  odbioru  technicznego,  atestami.  Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały

należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z  danymi  Wytwórcy.  Należy

przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub

nasuwających  się  wątpliwości  mogących  mieć  wpływ  na  jakość  wykonywanych  robót,

materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez

Kierownika Projektu.

2. Sprzęt

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

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
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też przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i

wyładunku materiałów.

VIII. Transport i składowanie

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  na

jakość  przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały powinny być  przewożone w sposób

zgodny z instrukcją  producenta.  Można użyć  dowolnego  środka transportu spełniającego

wymagania określone przez producenta. Materiał  należy zabezpieczyć  przed możliwością

przesuwania  się  oraz  układać  w  warstwach  według  wytycznych  producenta  oraz  w

zależności  od  środka  transportu  i  wytrzymałości  palety.  Liczba  środków  transportu

zapewniać  powinna  terminowe  prowadzenie  prac  przewidzianych  kontraktem.  Miejsca

czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  w zależności od dokonanych uzgodnień  z

Inspektorem  Nadzoru.  Wykonawca  zabezpieczy  materiały  i  urządzenia  przed  ich

uszkodzeniem.

IX. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  jakość

stosowanych  materiałów  i  urządzeń,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,

wymaganiami specyfikacji  technicznej lub ze złożoną  przez siebie ofertą  przetargową  oraz

poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wszelkie  odstępstwa  od  w/w  wymagają  odrębnych

pisemnych  uzgodnień  z  Inspektorem  Nadzoru.  W  przypadku  wprowadzenia  zmian  bez

uzgodnień  z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i  zamontuje

zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową.

X. Kontrola jakości robót

Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do aprobaty  Inspektora  Nadzoru  program zapewnienia

jakości  w którym przedstawi  sposób realizacji  zadania,  możliwości  techniczne  i  kadrowe

gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował:

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

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

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi

jego dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają),

- system proponowanej kontroli,

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń  atesty, świadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.
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XI. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego.

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i

ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych

korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  prac.  Odbioru  dokonuje  Inspektor

Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy  i  powiadamia  o  tym  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony

niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  trzech  dni  roboczych  od  daty  wpisu  do

Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

2. Odbiór częściowy

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

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych 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

powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie

ustalonym w dokumentach kontraktowych,  licząc od dnia potwierdzenia  przez Inspektora

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania

odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  ofertą  przetargową  Wykonawcy.  W

trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu .

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:
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- dokumentację projektową i podwykonawczą,

- specyfikację techniczna,

- ofertę przetargową,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń

(jeżeli tego wymagają).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego  nie  są  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z

Wykonawcą  wyznaczy  nowy  termin  odbioru  końcowego.  Wszystkie  zarządzone  przez

komisję  roboty poprawkowe będą  zestawione pisemnie i  termin ich wykonania wyznaczy

komisja.

4. Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

5. Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji.

XII. Obmiar robót

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten

powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami:

- długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi,

- do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur wraz armaturą łączoną na gwint i

łączniki.

Jednostką obmiarową jest:

- m dla montażu rur i izolacji,

- szt dla armatury,

XIII.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z umową Inwestora z Wykonawcą.

XIV. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

- polskie Normy,

11



- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszące normy europejskie,

- normy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodności z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych,

a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690,

- Dz.U. z 2003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z późniejszymi

zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy  składaniu  oferty  równoważnej  wykonawcy muszą  uwzględnić  w  swojej

ofercie  wykonanie  projektów  zamiennych  dostosowanych  do  zaproponowanych

urządzeń zamiennych.

Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez

zamawiającego, jest  obowiązany wykazać,  że oferowane przez niego dostawy, usługi lub

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
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