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1.   Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej 

instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wybickiego 12 w Kościerzynie. 

2.   Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.   Zakres robót objętych ST 

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zgodnie z 

projektem budowlanym i obejmują: 

3.1. Roboty montażowe związane z instalacją c.o. 

Roboty montażowe wewnętrznej instalacji c.o. obejmują: 

• montaż rurociągów (poziomy i piony, zasilanie i powrót) wg części rysunkowej DP, 

• montaż grzejników z wbudowanym zaworem termostatycznym, 

• montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, kontrolnej, pomiarowej, 

• montaż izolacji termicznej, 

• montaż zestawu pomiarowego instalacji c.o. (zestawu przyłączeniowego), 

• przeprowadzenie prób szczelności, 

• rozruch i regulacja instalacji. 

3.2. Roboty towarzyszące. 

Do prac towarzyszących związanych z budową wewnętrznych instalacji należą: 

• trasowanie prowadzenia przewodów – rur, 

• wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane w tym przejścia p.poż, 

• wykonanie bruzd ściennych (w wyznaczonych koniecznych miejscach). 

Inne prace towarzyszące lub tymczasowe mogą być uwzględnione na zasadzie umowy między 

Inwestorem i Wykonawcą. 

Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w Dokumentacji Projektowej oraz pkt. 7 niniejszej 

ST. 

4.   Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                              

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

5.   Określenia podstawowe 

•    Zamawiający (Inwestor) : Gmina Miejska Kościerzyna. 

• Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

• Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego 

do wykonania inwestycji. 
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• Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

• Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć projekt budowlany, pozwolenie na budowę 

– jeżeli wymagane, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty 

geodezyjne, książka obmiarów. 

• Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

• Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

• Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do 

notowania wydarzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

• Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

• Kosztorys ślepy (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich 

wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na 

podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

• Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

• Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

• Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

• Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  

(CPV).  

 

       DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

        GRUPA   45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach. 
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  KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

   KATEGORIA             45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyj- 

       nych i klimatyzacyjnych. 

        -  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

6.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac 

budowlanych.  

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach 

występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub 

zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 

rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według 

potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi 

oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  
 

6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST 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 zgodność               

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub 

ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w maszynach  i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

6.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, ze 

koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  i ochrony 

zdrowia, poniesie Wykonawca. 

6.6.  Ochrona i utrzymanie robót. 

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

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 

będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               

w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha 

utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

6.7.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi do zatwierdzenia.  

  7.  Materiały 

 

7.1. Wymagania ogólne 



 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

- 7 - 
 

• Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i 

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do 

użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 

• Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien 

składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich 

połączeń pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń 

niezbędnych do działania instalacji. 

• Dodatkowe wymagania, które powinny spełniać zarówno materiały jak i urządzenia to: 

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń mechanicznych i biologicznych (pęknięć, 

zarysowań, wgnieceń, śladów korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni 

zewnętrznej, 

- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach branżowych lub 

zakładowych, 

- wszystkie urządzenia powinny posiadać fabryczne oznakowanie m.in. tabliczkę 

znamionową, wymagane znaki dopuszczenia, itd., 

- każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, 

• Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

− należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

− rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 

większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

− rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 

układania rur na środkach transportowych. 

− szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami, 

− nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych. 

− nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

− kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

• Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 

UV, w związku, z czym należy chronić je przed: 

−  długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

−  nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

• Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych 

powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie 

normy, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą 

wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy 

oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż. 

7.2. Podstawowe materiały 
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•  Przewody 

- Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową 

PE-Xc/Al./PE-Xc w zakresie średnic 16 x 2,0 – 40 x 3,5 

• Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki płytowe zaworowe (V11, V22, 

V22) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi oraz grzejniki łazienkowe standard bez 

wbudowanego zaworu termostatycznego – w tym przypadku należy zastosować dodatkowe 

zawory termostatyczne.  Szczegółowe zestawienie grzejników przedstawiono w DP. 

•  Armatura i inne elementy wyposażenia 

- Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne i zawory odpowietrzające. 

- Na pionach c.o. zamontować automatyczne zawory odpowietrzające wraz z zaworami 

odcinającymi oraz zawory odcinające wraz z zaworami spustowymi. 

• Izolacja termiczna 

Przewody instalacji należy izolować pianką PE (alfa = 0,038 W/(m*K) dla 10st C). Grubość 

zolacji w zależności od średnicy przewodów przedstawiono na rysunkach w DP. 

Materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób 

składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczyć możliwość ich zawilgocenia 

lub uszkodzenia. Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 

sucha.  

 Grubości otulin: 

- Średnica przewodu do 22 mm – gr. otuliny 20mm, 

- Średnica przewodu od 22 do 35 mm – gr. otuliny 30mm, 

- Średnica przewodu od 35 mm – gr. otuliny równa się średnicy wewnętrznej rury. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 

uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  

•  Zestaw przyłączeniowy  

Zestaw przyłączeniowy należy wykonać zgodnie z DP i w jego skład wchodzi/ą: 

- zawory odcinające, 

- manometry tarczowe, 

- zawór równoważący, 

- filtr siatkowy 

- ciepłomierz (wg wytycznych gestora sieci). 

• Studzienka schładzająca 

W piwnicy lokalu nr 1 należy zainstalować studzienkę schładzającą DN600 z pompą i 

odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. 

• Opomiarowanie instalacji w lokalach 

Opomiarowanie instalacji c.o. należy wykonać przy zastosowaniu podzielników ciepła ze 

zdalnym odczytem montowanych na grzejnikach – patrz DP. 
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Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 

szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego 

zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

  8.  Sprzęt 

8.1. Wymagania ogólne 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, 

zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         

z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

8.2. Podstawowy sprzęt  

- giętarka do rur, 

- wiertarki, inny drobny sprzęt budowlany. 
 

Uwaga: W ST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne 

parametry techniczne. 

  9.  Transport. 

9.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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 w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 



 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

- 10 - 
 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

• Rury  

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach.  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

• Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 

zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 

uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem I uszkodzeniem. 

• Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 

materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 

pojemnikach.  

• Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 

promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

9.2.  Podstawowe środki transportu  

        Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

•  samochody skrzyniowe – 0,9t, 

•  samochody samowyładowcze do 5 t. 

  10. Wykonywanie robót. 

10.1. Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 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 

Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

10.2. Roboty instalacyjne 

10.2.1. Roboty instalacyjne – c.o. 

• Prace przygotowawcze 

W ramach prac przygotowawczych wykonać należy w istniejących przegrodach budowlanych 

otwory umożliwiające przeprowadzenie przewodów instalacji. Przejścia przewodów przez 

przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych. 

• Prowadzenie przewodów 

Zasilanie grzejników wykonać za pomocą pionowych bądź poziomych przewodów 

rozprowadzających wykonanych z rur PEX. Pionowe przewody grzejnikowe prowadzić od 

przewodów rozdzielczych w posadzce w kierunku grzejników. Przewody mocować zgodnie z 

zaleceniami producenta rur. Poziome przewody rozprowadzające można układać bez spadków. 

Odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających wykonać przy użyciu zaworów 

odpowietrzających, które należy  zainstalować w grzejnikach typu V a także przy 

zainstalowanych automatycznych zaworach odpowietrzających na umiejscowionych na 

końcówkach pionów zasilających. Jeżeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje konieczność 
odwodnienia poziomych przewodów rozprowadzających, można będzie opróżnić je z wody 

przedmuchując je sprężonym powietrzem.  

Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać ich właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Wszystkie przejścia przewodów 

przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach ochronnych, 

umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy 

tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie 

powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie 

przewodu. 

• Gałązki grzejnikowe 

Podłączenia grzejników z wbudowanym zaworem termostatycznych wykonać od podłogi lub od 

ściany krótkimi odcinkami gałązek grzejnikowych zasilanych z przewodów rozprowadzających. 
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• Grzejniki 

Należy zastosować grzejniki typu zaworowe (V11, V21, V22) z wbudowanymi zaworami 

termostatycznymi oraz grzejniki łazienkowe typu standard bez wbudowanego zaworu 

termostatycznego – w tym przypadku należy zastosować dodatkowe zawory termostatyczne. 

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy 

cieplnej grzejnika i zawiera ona: 

− element dławiący umożliwiający regulację 1-go stopnia, zwaną regulacja wstępną 
(montażową lub trwałą - nastawy), 

− element nastawczy umożliwiający regulację 2-go stopnia, zwaną także regulacją 
eksploatacyjną lub bieżącą – zawory termostatyczne. 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki.  
Minimalne odstępy grzejników:  

 - od ścian za grzejnikiem  -   5 cm 

 - od ściany bocznej  - 15 cm 

 - od podłóg -   7 cm        

 - od podokienników -   5 cm 

 - od sufitu - 30 cm.  

Grzejniki stalowe płytowe należy montować na systemowych wspornikach dostosowanych do 

typu grzejnika i przymocować do ściany minimum dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości 

grzejnika.   

Kolejność wykonywania robót przy montażu grzejników : 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

- zawieszenie grzejnika, 

- podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi, 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 

grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie  zostało zniszczone, grzejnik należy w 

inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 

dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

W przypadkach grzejników usytuowanych w poniżej poziomych przewodów rozdzielczych 

należy je wyposażyć w najniższych punktach w armaturę spustową.  

Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez 

uszkodzenia gałązek i ścian stosując złączki do grzejników.  

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki należy montować na oryginalnych wspornikach 

dostarczanych wraz z grzejnikami w ilościach przypadających na jeden grzejnik przewidzianych 

przez producenta. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, 

prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich 

wspornikach. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do 

czasu zakończenia robót wykończeniowych. 

• Przejścia przez przegrody budowlane  
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Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez 

ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja 

powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o 

średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm przy 

przejściu przez przegrodę pionową oraz o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 

cm poniżej tynku na stropie. Dla przewodów z tworzywa sztucznego należy stosować tuleje 

ochronne również z tworzywa sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną 
powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie oddziałującym na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą przesuwną tego 

przewodu. 

• Izolacja cieplna 

Grubość izolacji na przewodach grzewczych podano w części rysunkowej DP. 

• Montaż armatury 

Zawory powinny być zamontowane w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych do obsługi, 

konserwacji i kontroli. 

Głowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych należy montować w płaszczyźnie 

poziomej od strony pomieszczenia.  

Montaż zaworów odcinających oraz automatycznych odpowietrzników należy wykonać w 

miejscach wskazanych w części rysunkowej projektu wykonawczego. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 

przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych 

oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

W grzejnikach typu V należy zainstalować zawory odpowietrzające. 

Na końcówkach pionów zasilających zainstalować automatyczne zawory odpowietrzające. 

• Próba szczelności 

Napełnić układ wodą i odpowietrzyć grzejniki. Doprowadzić ciśnienie do ciśnienia max 

roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie mniej niż 0,4 MPa) zamknąć układ i utrzymać ciśnienie 

przez 30 min. Próbę ciśnieniową na gorąco (parametry pracy instalacji 70/50C) przy ciśnieniu 

(0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny. 

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 

usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

• Regulacja instalacji centralnego ogrzewania 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 

zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 

drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
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udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony 

w protokole odbioru.  

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 

wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 

zaworach grzejnikowych  powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i 

próbie szczelności instalacji w stanie zimnym.  

Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji musza być całkowicie otwarte; 

ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.  

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności 

działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób :  

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru 

~ 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad 

ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od budynku;  

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: - termometrów zapewniających 

dokładność pomiaru   ~ 0,5°C,  

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 

manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach : zasilającym 

i powrotnym,  

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 

zapewniających dokładność pomiaru ~ 0,5°C;  termometry te zabezpieczone przed wpływem 

promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, 

a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu 

pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami 

pomiarowymi - 10 m;  

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 

ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o 

dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, 

po  uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie 

przyłożenia ~ czujnika przyrządu.  

Ocena regulacji i kryteria oceny :  

a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy 

dokonać przy temperaturze zewnętrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie 

najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C;  

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 

polega na:  

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i po- 

równaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po 

upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej 

temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu 

regulacyjnego więcej niż  2°C ; 

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 

sprawdzenie co najmniej ręką "na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 

temperatury powrotu;  
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- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze 

poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.  

- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 

porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem 

pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ~ 10% obliczeniowego 

spadku ciśnienia. 
 

Szczegółowy zakres prac określony jest DP. 

Zestawienia średnic rur, izolacji, grzejników, armatury itp. znajdują się w DP. 

  11.  Kontrola jakości robót. 

8.1. Instalacja c.o.  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Każda dostarczona partia materiałów 

powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych 

badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 

       Kontrolę wykonuje się przez: 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i przewodów z projektem 

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

- sprawdzenie szczelności instalacji 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

- sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór ruchomych oraz punktów stałych 

- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek 

wydłużeń cieplnych 

- sprawdzenie wyregulowania całości instalacji 

- przeprowadzenie badan ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, 

czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom 

technicznym, 

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 

wymagane normami warunki techniczne.  

  12.  Dokumenty budowy 

•   Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz 

podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy 

dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i 

Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w  robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

• Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego 

postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi 

obmiaru. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) protokoły odbioru robót, 

c) protokoły z narad i ustaleń, 

• Przechowywanie dokumentów 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

   13.  Obmiar robót. 

     13.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z 

częstotliwością wymaganą do celów ewentualnych płatności częściowych na rzecz 

Wykonawcy lub w innym okresie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora Nadzoru 

   13.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

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

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem 

jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, 

jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

   13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

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 wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

  14. Odbiór robót. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

10.1. Instalacja c.o.  
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10.1.1. Odbiory częściowe 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w dzienniku budowy. 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 

- wytyczenie trasy instalacji 

- wykonanie bruzd 

- układanie rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

- próby szczelności 

- wypełnienie bruzd, prace naprawcze budowlane 

- próby rozruchowe, regulacja 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C. 

Badania wykonywać przed zakryciem i izolowaniem przewodów. 

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy 

wykonać odrębnie dla tego fragmentu. 

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin 

Podczas badan Wykonawca przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi 

zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

10.1.2. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, 

oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy 

podporami 

- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

  sprawdzeniu protokołów badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych) 

- badanie szczelności całości instalacji 

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji 

- badanie rozruchu i regulacji całości instalacji 

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, 

jeżeli  wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) 

zostały spełnione. Jeżeli jakiekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie 
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zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w 

zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

10.1.3. Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- Protokoły częściowych odbiorów robót, 

- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

- Protokóły badań technicznych i pomiarów, 

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

 

 Wyniki badań, które wraz z protokołami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       

i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą ST oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

  15.   Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane                            

w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 
 

  16.   Przepisy związane 
 

16.1. Ustawy i rozporządzenia: 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – 

zmieniające rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

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

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

16.2. Normy: 

• PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-90/M-75010  - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

• PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

• PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

• BN-81/897650 - Przejścia przez ściany. 

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania".  

• PN-EN442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".  

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".  

• BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe. 

• PN-B-02421:2000  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń – wymagania i badania odbiorcze 

• PN-93/M-7502 - Armatura sanitarna – zawory. 

• PN-85/C-02421  - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze.  

• PN-81/B-10700/04 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 

polichlorku winylu i polietylenu 

• PN-85/M-75002  - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  

• PN-74/B-10733   - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  

• PN-EN 1074-1-3:2002 - Armatura wodociągowa.  

• PN-78/M-75 117  - Armatura domowej sieci wodociągowej.  
 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 

16.3. Inne: 

•   Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych /Zeszyt COBRTI nr 6/ 

• Zeszyty WTWiO dla robót branżowych: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych /Zeszyt COBRTI nr 7 

• Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości. 

• Wytyczne producentów urządzeń. 


