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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-00.00. WYNAGANIA OGÓLNE 

1. Przedmiot i zakres robót 
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania. 
Ogólne warunki dotyczące wykonywania i odbioru robót  modernizacji układu maszynowni pomp ciepła dla 
potrzeb grzewczych budynku szkoły w  terenie Skansenu Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 

 Zakres robót obejmuje: 
1) wymianę pomp ciepła wraz z auatomatyką, 
2) wymianę elementów instalacji ( zawory, naczynia, pompy ) 
3) niezbędna prace budowlane 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wentylacji mechanicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Układ pomp ciepła - wszelkie parce związane z wyminą pomp ciepła i urządzeń towarzyszących 
Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca stosowne kwalifikacje, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją budowy . 
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej 
sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Dokumentacje robót stanowią: 
1.5.1.  Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 

r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

1.5.2. Specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072), 

1.5.3. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

1.5.4. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 
r. Nr 92, poz. 881), 

1.5.5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

1.5.6. Dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 



 4 

 
1.6. Zgodność robót z dokumentacja Projektową. 

1.6.1. Wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a użyte do realizacji 
budowy materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne; 

1.6.2. W przypadku gdy wykonane roboty lub parametry użytych do ich wykonania materiałów nie będą 
zgodne z Dokumentacją to takie roboty zostaną niezwłocznie naprawione, a nieodpowiednie użyte do wykonania 
roboty materiały zostaną zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy; 

1.6.3. W przypadku konieczności dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor Nadzoru 
winien uzgodnić z Projektantem. 

 
1.7. Kompletność dokumentów: 

 Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w 
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

 W jakichkolwiek rozbieżnościach, wymiary określone w liczbach są ważniejsze od wymiarów 
wynikających ze skali rysunków. 

 Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian i poprawek po ich 
 
2. MATERIAŁY 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych przyłączy i instalacji wewnętrznych należy, stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji, 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia , 

• wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane 
- inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia, oraz 
udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
3. SPRZET 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportowe nie odpowiadające warunkom Umowy, na plecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Placu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu budowy na 
własny koszt. 

 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją 
Projektową, projektem organizacji Robót, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładane wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie wyznaczonym w umowie, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości 

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych 
oraz w warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami do Umowy na 
Wykonanie Robót Inwestycyjnych. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
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jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiar będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 
 
7.1. Zasady ogólne obmiaru robót.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

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. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone 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. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi częściowemu i odbiorowi etapowemu, 
– odbiorowi końcowemu, 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
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robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

Odbiór częściowy i etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót stanowiących 
reguły całość technologiczną. 

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
8.4. 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 z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych do odbioru 
końcowego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruch, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.5. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
– Oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiednich nieruchomości, budynku lub lokalu, 

– Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz 
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót, potwierdzone 
przez projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

– Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

– recepty i ustalenia technologiczne, 
– Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów, 
– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów, 
– Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  
– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z ST i PZJ, 
– Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
– Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez 
wykonawcą i akceptowane przez Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót 
wykonywanych częściowo”. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 
będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone zostały w umowie. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 

Wykonawcę równorzędnie obowiązują wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowej. 
Podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

Polskich Norm i Norm Branżowych, przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działać zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy oraz przepisów Przeciwpożarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich 
zgodność z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypełnić wszelkie warunki  określone w części II - 
Umowa. Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy pod warunkiem, że ich zastosowanie zapewni co 
najmniej taką samą jakość wykonania, jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branżowych. 

Oprócz zgodności z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiały i towary muszą być stosowane z 
przeznaczeniem, dla którego zostały wytworzone przez producenta, zaś  wykonawstwo musi odpowiadać zasadom 
sztuki budowlanej. Wszystkie materiały i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji powinny posiadać 
dokumenty dopuszczające je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, które w sposób 
trwały są szkodliwe dla otoczenia lub wywołują szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
Materiały będące szkodliwymi dla otoczenia w fazie robót, gdy ich szkodliwość ustaje po zakończeniu prac (np. 
materiały pylaste) mogą być używane pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogów ich 
wbudowywania. Jeżeli wymagają tego przepisy Zamawiający winien otrzymać zgodę na użycie takich materiałów 
od kompetentnych organów administracyjnych. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia (z klauzulą potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania na środowisko) wydane 
przez uprawnioną jednostkę. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów w uzgodnieniach i warunkach technicznych 
zawartych w Dokumentacji Technicznej. 

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji : 
– wszelkie zmiany i odstępstwa powinny być uzgadniane obustronnie w terminie zapewniającym 

nieprzerwany tok robót, 
– decyzje o zmianach powinny być zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, 

a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta, 
– wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia funkcjonalności i wartości użytkowych w  

stosunku do rozwiązań pierwotnych, a jeżeli dotyczą materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Wykonawcę obowiązują ustawy, rozporządzenia ( z późniejszymi zmianami ) i normy : 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) 
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r. Nr 166, paz. 1360 z 
późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.20004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313) 
− 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,  z 2003  r. Nr 33, poz. 
270   oraz  z 2004  r. Nr 109, poz. 1156),  z późniejszymi zmianami 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S-01.00. INSTALACJA POMP CIEPŁA 

1. Przedmiot i zakres robót 
 
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania . 
 dotyczące wykonywania i odbioru robót  modernizacji układu maszynowni pomp ciepła dla potrzeb 
grzewczych budynku szkoły w  terenie Skansenu Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót  wykonania instalacji zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz uwzględnionych w przedmiarze robót. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S-00.00. „Wymagania 
ogólne”. pkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 2 
2.2. Materiały 
Pompy ciepła  

− pompy ciepła do montażu zewnętrznego  
− konstrukcja dwusprężarkowa  
−  Maksymalna temperatura zasilania - 65 st.C 
− Moc grzewcza (1 sprężarka) / COP przy A-7/W35  -  9,6kW/2,9 
− Moc grzewcza (2 sprężarki) / COP przy A-7/W35  -  16,9kW/2,9 
− Moc grzewcza (1 sprężarka) / COP przy A2/W35    - 12,2kW /3,5 
− Moc grzewcza (2 sprężarki) / COP przy A2/W35  -  20,3kW/3,4 
− Moc grzewcza (1 sprężarka) / COP przy A7/W35 - 14,9kW/4,2 
− Napięcie zasilania - 3/N/PE ~400 V, 50 Hz  
− Sterownik WPM - wyposażenie pompy ciepła  przeznaczony do montażu wewnątrz obiektu, panel 

sterujący,  
− sterownik kaskadowy - sterowane pracą sprężarek w pompach, regulacja pracy trzech obiegów 

grzewczych, centralne przełączania trybów pracy 
− moduły do zdalnej obsługi wraz z układem przesyłu danych  

 
Zbiornik buforowy 

− uniwersalny wolnostojący zbiornik buforowy o pojemności 500 dm3 
− izolacja poliuratenowa w płaszczu  
− tuleje do montażu grzałek 6/4" 

 
POMPA OBIEGU ŁADOWNIA BUFORA 

− przepływ – 2,4 m3/h 
− wysokość podnoszenia 2,5 mH2O 
− pompa elektroniczna (z płynną regulacją wydajności) 
− 230V 

 
POMPA ZASILAJĄCA OBIEGU PARTER 
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− przepływ – 1,55m3/h 
− wysokość podnoszenia 1,8 mH2O 
− pompa elektroniczna (z płynną regulacją wydajności) 
− 230V 

 
POMPA OBIEGU OBIEGU PIĘTRO 

− przepływ – 1,33m3/h 
− wysokość podnoszenia 1,6  mH2O 
− pompa elektroniczna (z płynną regulacją wydajności) 
− 230V 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 3 
 
3.2. Wymagania sprzętowe  
Do wykonywania instalacji wentylacji należy stosować: 

− wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wierteł diamentowych, 
− wiertarka o mocy 500 W, z kompletem wierteł do metalu, 
− wkrętarka akumulatorowa z kompletem końcówek wkręcających 
− nożyce elektryczne do blachy 
− nitownica 
− giętarka ręczna z nożycami rolkowymi do blach do 1.25mm 
− młot udarowy COMBI o mocy 1100 W z kompletem wierteł diamentowych, 
− młot wyburzeniowy moc 1350 W, z kompletem końcówek, 
− szlifierka kątowa moc 2100 W o średnicy tarczy 230 mm, 
− spawarka transformatorowa 400V/225-240 A, 
− poziomica laserowa ze statywem , 
− poziomnice o długości od 0,5 – 1,0 m, 
− komplet kluczy płaskich, 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarto ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 4 

 
4.2. Transport pomp  

Podczas transportu do ostatecznego miejsca instalacji należy używać palety. Urządzenie podstawowe 
można transportować za pomocą wózka podnośnikowego, wózka ręcznego itp. lub za pomocą rur 3/4", które 
można poprowadzić przez otwory w płycie głównej lub ramie (maks. średnica rur w obszarze ramy parownika-
sprężarki: 25 mm). W obszarze ramy rury można prowadzić wyłącznie równolegle do strony obsługi (patrz 
ilustracja) 

Aby wykorzystać nawierty transportowe ramy, należy zdjąć dwa dolne elementy boczne okładziny 
przedniej. Każda osłona blaszana jest zabezpieczona dwiema śrubami. Otwory śrubowe są zabezpieczone osłonami 
z tworzywa sztucznego. Po ponownym montażu osłon blaszanych należy ponownie nałożyć osłony z tworzywa 
sztucznego na odpowiednie otwory śrubowe. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia blaszanych izolacji 
przez wnikającą do środka wodę deszczową! Po odkręceniu śrub należy przechylić osłony blaszane (górne o ok. 
20°, dolne o ok. 45°). Dolne elementy okładziny przedniej można zsunąć z osłony podstawy, a górne elementy 
okładziny, których nie trzeba koniecznie zdejmować do transportu, wyjąć z osłony pokrywy Przy ponownym 
zawieszaniu tych elementów blach należy na nie delikatnie naciskać i przesuwać je do góry. 

Po ustawieniu pompy ciepła w miejscu przeznaczenia należy usunąć zabezpieczenia transportowe (2x 
śruby M6) z osłony sprężarki (w tym celu należy zdjąć przednią lub tylną osłonę blaszaną w dolnej części) 

 
4.3. Pozostałe materiały 

Pozostałe materiały wymienione w niniejszej specyfikacji powinny być przewożone dowolnymi zakrytymi 
środkami transportu. 

Ładunki należy rozmieszczać i mocować zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń. 
Materiały izolacyjne powinny być przewożone i składowane na budowie w miejscach suchych, 

zabezpieczonych przed utratą ich własności izolacyjnych na skutek zawilgocenia 
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Szczegółowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót zawarto ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 5 
 
5.2. Montaż urządzeń i  wyposażenia: 
 Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji powinny być zakończone: 

− wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworów w stropach i ścianach 
− prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnętrznymi instalacjami umożliwiającymi swobodne 

prowadzenie prac montażowych 
Należy przestrzegać warunków wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w 

czynnościach montażowych przedstawiciela producenta, warunków producenta dotyczących przeszkolenia 
pracowników Wykonawcy w zakresie montażu urządzeń oraz warunków montażu lub odbioru po montażu 
przez zespół serwisowy dostawcy.  
− montaż urządzeń powinien być wykonywany w oparciu o rysunki dostawców i wytyczne przedstawione w 
dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń 
− sposób mocowania urządzeń i przyborów powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę 
urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej 
− sprawdzić usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych 
− przeprowadzić transport poziomy z miejsca składowania na miejsce montażu 
− przeprowadzić transport pionowy i poziomy urządzeń w strefie montażu 
− dokonać ustawienia urządzenia na właściwym miejscu, wypoziomować, zamontować poszczególne 
elementy, sprawdzić poprawności montażu 
− podłączyć przewody i armaturę regulacyjno odcinającą  
− zamocowanie urządzeń zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie 
płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez 
stosowanie łączników elastycznych 
− łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy urządzenia i jednocześnie aby drgania nie były przenoszone na instalację 

 
 
5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne 
− przewody nierdzewne nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego 

 
5.4. Montaż izolacji termiczno akustycznej : 
− izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe przewodów muszą mieć szczelne połączenia wzdłużne 
wykonane za pomocą rozwiązań systemowych; 
− izolacje wewnątrz budynku mają mieć powłoki z folii aluminiowej,  
− montaż poszczególnych izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta; 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w „ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 6 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest 

dozwolone pod warunkiem zgody projektanta 
Badania w czasie robót 

− badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją 
projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. 
− Kontroli podlega: 

estetyka i sposób wykonania instalacji  
sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej rur i kształtek, 
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sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń. 

− realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej wykonywanej 
zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru.  
− wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z 
montażu. 
− poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą , jeżeli jej wykonanie przebiega 
zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, zasadami sztuki montażowej oraz wymogami 
dokumentacji techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń. 
− z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.3. Rozruch i kontrola działania instalacji 

 
Przed uruchomieniem  pompy należy sprawdzić następujące punkty:   
− Wszystkie podłączenia pompy ciepła należy zamontowaćν tak, w DTR 
−  W obiegu grzewczym powinny być otwarte wszystkie zawory, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na 
prawidłowyν przepływ wody grzewczej.  
−  Drogi zasysania i wydmuchu powinny być wolne. 
− Kierunek obrotu wentylatora powinien odpowiadać kierunkowi strzałki 
−  Nastawienia sterownika pompy ciepła powinny być dopasowane do instalacji grzewczej według jego 
instrukcji użytkowania. 
− Należy zapewnić odpływ kondensatu. 

 
Uruchomienie pompy ciepła odbywa się za pomocą sterownika pompy ciepła. Wszystkie jego ustawienia 
powinny być przeprowadzone zgodnie z jego instrukcją. Uruchomienie nie jest możliwe przy temperaturach wody 
grzewczej poniżej 7°C. Woda w zbiorniku buforowym powinna zostać podgrzana za pomocą drugiego generatora 
ciepła do co najmniej 18°C. Aby uruchomienie odbywało się bez zakłóceń, należy przestrzegać następującej 
kolejności przebiegu: 
 1) Zamknąć wszystkie obiegi odbiorcze. 
 2) Zapewnić przepływ wody pompy ciepła. 
 3) Na sterowniku wybrać „Automatyczny” tryb pracy. 
 4) W menu Funkcje specjalne należy włączyć program „Uruchomienie”. 
 5) Odczekać, aż temperatura powrotu osiągnie minimum 25°C.   
6) Następnie powoli otwierać kolejno zawory obiegów grzewczych – dzięki powolnemu otwieraniu danego 
obiegu ogrzewania stopniowo będzie wzrastało natężenie przepływu wody grzewczej. Temperatura wody 
grzewczej w zbiorniku buforowym nie może przy tym spaść poniżej 20°C, aby zawsze była zachowana 
możliwość odszronienia pompy ciepła. 
 7) Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze są całkowicie otwarte i utrzymana jest temperatura powrotu min. 18°C, to 
uruchomienie zostało zakończone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Wymagania dotyczące obmiaru robót zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 7 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 8 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Wymagania dotyczące podstaw płatności zawarto w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. pkt 9 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
1.PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. 

Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej 

wody użytkowej 

2.PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru 

3.PN-EN 378-1:2002/A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1) 

4.PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie 

5.PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista 

6.PN-EN 378-3:2002/A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista (Zmiana A1) 

7.PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk 

8.PN-EN 378-4:2002/A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk (Zmiana A1) 

9.PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki drgań i kompensatory. 

Wymagania, konstrukcja i montaż 

10.PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i montażowe instalacji, rurociągów i 

przyrządów. Układy i symbole 

11.PN-EN 12178:2004 (U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wskaźniki poziomu cieczy. Wymagania, badania i 

znakowanie 

12.PN-EN 12263:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym 

ciśnieniem. Wymagania i badania 

13.PN-EN 12284:2004 (U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, badania i znakowanie 

14. PN-EN 13136:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy zabezpieczające przed nadmiernym 

ciśnieniem i przewody przyłączeniowe. Metody obliczeń 

15.PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu 

16.PN-EN 14511-1:2004 (U)Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 1: Terminy i definicje 

17.PN-EN 14511-2:2004 (U)Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 2: Warunki badań 

18.PN-EN 14511-3:2004 (U)Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 3: Metody badań 
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19.PN-EN 14511-4:2004 (U)Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 4: Wymagania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


