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1. Wstęp   
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania z robotami towarzyszącymi w ramach instalacji c.o. dla potrzeb budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Chełmie Śląskim przy ul. Owocowej 10. 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z budową 
projektowanej instalacji centralnego ogrzewania. 
Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży sanitarnej, 
aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 2. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych określonych 
w Dokumentacji Projektowej stanowiącej cześć dokumentów przetargowych - opis techniczny i rysunki i obejmują : 
„PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnego ogrzewania w ramach instalacji wewnętrznych c.o. dla 
potrzeb budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim przy ul. Owocowej 10. 
 
1.4.  Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-00. "Wymagania ogólne".  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż grzejników wraz z osprzętem, 
- próby i regulacje, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- regulacja działania instalacji.  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST  
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-00.'"Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

 
2. Materiały  
Wszystkie materiały użyte do wykonania w/w robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Elementami 
stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

− Przewody - Projektowana instalacja c.o. wykonana będzie z przewodów stalowych. Rury stalowe dostarczone na 
budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz 
świadectwo odbioru jakościowego. 

− Grzejniki – jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe podłączone z uchwytami, 
wspornikami i przynależną armaturą  

− Armatura – na przewodach wysokotemperaturowych zamontować zaworu kulowe. Na przewodach 
niskotemperaturowych zamontować armaturę odcinającą oraz filtracyjną.  
Na gałązkach grzejnikowych zasilających należy zamontować zawory grzejnikowe termostatyczne, a na gałązkach 
powrotnych zawory grzejnikowe powrotne. Zaleca się stosowanie odpowietrzników automatycznych z zaworem 
stopowym. Zawór bezpieczeństwa, odpowietrzniki, manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem 
technicznym.  

− Izolacja termiczna – przewody prowadzone w pomieszczeniu kotłowni oraz w stropie podwieszanym 
zabezpieczone antykorozyjnie zaizolować termicznie otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej typu 
Thermaflex, Climaflex pod płaszczem z folii aluminiowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną  
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
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3. Sprzęt   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport i składowanie    
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne” pkt 4.0. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.  
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami w opakowaniach producenta. Elementy powinny być ustawione  
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. 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. · Grzejniki należy magazynować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach i chronić je 
przed kontaktem ze środkami żrącymi. Powinno się je składować na paletach. 
Grzejniki zdjęte z palet należy ustawiać w pozycji pionowej. Grzejniki opakowane są fabrycznie w folię termokurczliwą. 
Naroża grzejników są zabezpieczone osłonami wykonanymi z kartonu lub tworzywa sztucznego. Otwory przyłączeniowe 
grzejników zaślepione są plastikowymi korkami technologicznymi, 
które po zamontowaniu grzejników należy zastąpić korkami stalowymi i odpowietrznikiem. Grzejników nie wolno 
magazynować na otwartej przestrzeni, nawet wtedy, gdy są zabezpieczone folią czy plandeką. 
 
5. Wykonanie robót     
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót     
Ogólne warunki wykonania robót podano W ST-00. "Wymagania ogólne". Przy wykonywaniu robót budowlanych należy 
ściśle przestrzegać ogólnych zasad bhp i p.-poż. Narzędziami posługiwać się zgodnie z instrukcjami producenta urządzeń, 
zgodnie z zasadami bhp obsługi tych urządzeń. Prace spawalnicze mogą wykonywać tylko osoby uprawnione.  
 
5.2.  Wykaz robót objętych SST     
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji 
gazowej 
 
5.3.  Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania  
5.3.1. Montaż przewodów rurowych i podstawowych urządzeń  
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania 
centralnego ogrzewania". 
Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeżeli 
wiąże się to z optymalizacją lub likwidacją kolizji rurociągów. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację 
projektanta.  
Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i 
obsługi w tym zakresie. 
Rurociągi w kotłowni należy przeprowadzić przy ścianach lub przy stropie lub mocowań konstrukcjach wsporczych 
wykonanych ze stali profilowej osadzonej w betonowej podłodze pomieszczenia wymiennikowni. Konstrukcje wsporcze 
powinny zapewnić stałość położenia rurociągów węzła. 
Urządzenia montowane (filtry, wodomierz, zawory odcinające) powinny być montowane na konstrukcjach wsporczych ze 
stali profilowanej osadzonych do posadzki lub ścian.  
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być łączone wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania 
zgodnie z wymaganiami przedmiotowej nory PN-ISO 676.  Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i 
odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-M-69775. 
Nie należy montować aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod odpowietrznikami automatycznymi a także w pobliżu 
wylotów króćców spustowych wody z rurociągów węzła zaworów bezpieczeństwa itp. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie 
przekucia lub przebicia 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub  
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w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Projektowane rurociągi należy połączyć w kotłowni z przewodami istniejącymi.  
 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

− przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym, 

− wykonanie połączeń. 
 

Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych przez producenta rur. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome 
odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić niemożność osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większe: o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu.  
Przejście przez przegrody określone jako  granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 2 m dla rur o średnicy 18-28. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia 
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
 
5.3.2. Montaż grzejników  
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od 
podłogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosić co najmniej 100 mm. Zawory termostatyczne muszą znajdować się w 
przestrzeni nieosłoniętej. 
  
Kolejność wykonywania robót: 

− 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. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu  złączek w grzejniku nie następowały 
żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 
5.3.3. Montaż armatury i osprzętu   

− Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed montażem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia 

− Armatura po sprawdzeniu poprawności działania powinna być instalowana tak, aby była dostępna do obsługi i 
konserwacji 

− Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek 
oraz połączeń kołnierzowych. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej lub 
uszczelek. 

− Kolejność wykonywania robót: 

− sprawdzenie działania zaworu, 

− nagwintowanie końcówek, 

− wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów 

− materiałem uszczelniającym, 

− skręcenie połączenia. 

− Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Kierunek przepływu wody 
w instalacji powinien być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Zawory na pionach i gałązkach 
oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i 
kontroli. 

− Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych, montowanych w najwyższych punktach instalacji.  
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− Armaturę i urządzenia po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej 
należy oznaczyć zgodnie z asami przyjętymi w instrukcji obsługi instalacji grzewczej. 

 
5.3.4. Badanie i uruchomienie instalacji  
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą  próbie (lub jej część) kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 
zgodnej z PN-93/C-04607  „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z 
dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze  zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w 
instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego 
ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 
mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia  o 0,1 bara. 
Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie  stwierdzono przecieków ani 
roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę 
możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie  przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona   w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano--montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
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. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt 7.0. 
Jednostkami obmiaru są: 

- [szt]  - ilość zamontowanych urządzeń, 
- [mb] – ilość ułożonego przewodu, rurociągu 
- [m2] – elementów powierzchniowych 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy 
umocnić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  
Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów ich zgodności z wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, 
certyfikatami.  W przypadku  zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta lub dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  
 
Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 
 
Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy  dokonać zgodnie z  „ Warunkami 
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.  Zeszyt    nr 6.  Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normą PN-
64/B-10400. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących  robót: przejścia 
dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, 
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zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów 
do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania urządzeń należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonania robót, 

−  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, certyfikaty), 

−  Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

−  Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

− zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót dotyczącymi zmian  i odstępstw  od Dokumentacji   

− protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień  dotyczących usunięcia usterek, 

− aktualność Dokumentacje projektowej – czy uwzględniono wszystkie zmiany                             i uzupełnienia, 

− protokoły badań szczelności instalacji. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego  i Wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
8.2. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk zamontowanych urządzeń i 
armatury wg cen jednostkowych robót. 

Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami cenowymi, rynkowymi 
cenami  jednostkowymi robót lub publikowanym w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp 
lub dokonać  wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub publikowanych 
składników cenotwórczych. 
 
UWAGA! Ewentualnie załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i pomocniczy – nie jest podstawą do rozliczania 
się. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sporządzić kosztorys ofertowy, uwzględniając warunki podane  
w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 Iipca1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00, poz1157, Nr 120/00 poz. 
1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr115/01 poz1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 
154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 
poz.71). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów ocen 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w 
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji 
dla potrzeb sporządzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195). 

- Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji 
energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 

- Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane przez COBO – PROFIL 
Sp. z o.o. Warszawa.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe 
– opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 1988. 
 

Normy związane z przedmiotowym opracowaniem. 

- PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
 Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze". 

- PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

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

- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
 badania". 

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

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

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

- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze". 

- PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". 
- PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania.  
 
 
 
 

 

 

 
 


