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ST.03.00.00. INSTALACJE SANITARNE 
 
ST.03.07.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
ST –  Monta Ŝ instalacji centralnego ogrzewania (CPV 45331000-6)  

 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową oraz montaŜem instalacji 
cyrkulacyjnej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim 
przy ul. Kolberga.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

• roboty przygotowawcze 
• demontaŜ i montaŜ rur stalowych 
• demontaŜ i montaŜ rur polietylenowych 
• montaŜ punktów stałych i przesuwnych 
• demontaŜ i montaŜ grzejników 
• demontaŜ i montaŜ armatury odcinającej, regulacyjnej, odpowietrzającej 
• demontaŜ i montaŜ kotłów gazowych, podgrzewacza, grup pompowych 
• izolacja przewodów  
• podłączenia kanalizacyjne 
• montaŜ automatyki 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
Instalacja ogrzewcza wodna  – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 
napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami ( w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej, nagrzewnicami itp.) oddzielony 
zaworami od źródła ciepła. 
Część wewn ętrzna instalacji ogrzewczej  – instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym 
budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od 
części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.  
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej  – część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza 
obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w 
budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkni ętego  – instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna nie 
ma swobodnego połączenia z atmosferą 
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego – instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna ma 
swobodnego połączenia z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna  – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej, słuŜąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi 
w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
Woda instalacyjna  – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniŜających 
temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
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Ciśnienie robocze instalacji  – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym 
jej punkcie (podczas krąŜenia czynnika grzejnego). 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji  – najwyŜsza wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego 
(przy braku jej krąŜenia) w najniŜszym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne  – ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne  – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 200C 
Ciśnienie robocze urz ądzenia  – obliczeniowe ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w 
instalacji (z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 
zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
Temperatura robocza  – obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym 
jej punkcie. 
Średnica nominalna  – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliŜeniu równą 
rzeczywistej średnicy (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) 
wyraŜonej w milimetrach 
Temperatura awaryjna  – dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego: najwyŜsza 
temperatura dopuszczalna czynnika przekraczająca temperaturę roboczą jaka moŜe wystąpić w czasie 
pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, 
która dla trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. 
Specyfikacja techniczna  – dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces 
jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym 
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i 
oznaczenia wyrobu. 
Instalacja wodoci ągowa  – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, słuŜące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać 
woda do spoŜycia przez ludzi. 
Woda do spo Ŝycia przez ludzi  – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718). 
Instalacja wodoci ągowa wody zimnej  – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego,a instalacja zimnej wody 
pochodzącej z własnego ujęcia (studni) –od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego 
ujęcia. 
Instalacja wodoci ągowa wody ciepłej  – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Punkt czerpalny  – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania Ogólne” pkt  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania Ogólne” 
pkt 2.0.  
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niŜ te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej. W przypadku złoŜenia ofert równowaŜnych naleŜy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równowaŜnych, zawierających ich 
parametry techniczne. 
 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
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oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów polegających tej 
certyfikacji 
wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub 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 wg tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej 
wyroby budowlane oznaczone znakiem 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. 
 
2.1. Materiały do wykonania instalacji c.o. i cyrku lacji 

• rury tworzywowe wielowarstwowe i stalowe 
• termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2002   
• grzejniki PN-EN 442-1:1999 (higieniczne) 
• zawór spustowy kulowy, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

 maksymalna temperatura robocza +100°C 
• zawory odcinające kulowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

 maksymalna temperatura robocza +100°C 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po przegrodach 

budowlanych  
współczynnik przewodzenia ciepła 

 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 

temperatura pracy od -80°do +95°C 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwą wzmocnionego 

polietylenu dla przewodów podtynkowych. 
współczynnik przewodzenia ciepła 

 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 

temperatura pracy od -80°do +95°C 
• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia. 
• otuliny z wełny mineralnej z osłoną PVC 

współczynnik przewodzenia ciepła  
 λ = 0,038 W/mK przy 10°C 

λ = 0,044 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80°do +250°C 

 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Urządzenia (kotły, grzejniki, armaturę) naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 
Rury stalowe i tworzywowe naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. 
Rury luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu na podkładkach i przekładkach drewnianych 
w stosach o wysokości do 0,5 m. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i 
większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 
Nie naleŜy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe  
w opakowaniach fabrycznych. 
Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym 
podłoŜu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 
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Izolacje mają ograniczoną odporność na UV, w związku z czym naleŜy je chronić przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną. 
Izolacje naleŜy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, 
czystych wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania Ogólne” pkt 
3.0. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i liczby wskazaniom zawartym w ST. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montaŜowym wynikającym 
z technologii prowadzenia robót. 
 
4. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST „Warunki Ogólne” pkt 
4.0. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Rury i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są 
przewoŜone, 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 dłuŜsze niŜ 1 m. 
Rury w kręgach powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Materiały przewoŜone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Warunki Ogólne” pkt 5.0. 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładną lokalizację montowanych 
przewodów i urządzeń zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót 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 Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 
 
5.1. Rozpocz ęcie robót 
Przed rozpoczęciem demontaŜu i montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe: 
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych 
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaŜ instalacji odpowiadają załoŜeniom 
projektowym. 
 
5.2. Demonta Ŝ instalacji i grzejników 

- przed przystąpieniem do demontaŜu naleŜy zinwentaryzować instalację 
- w kotłowni poprzez zawór spustowy opróŜnić instalację z wody 
- zdjąć istniejące osłony z grzejników uwaŜając, aby nie uszkodzić ścian i posadzek 
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- zdemontować grzejniki zabezpieczając przez wyciekiem wody na posadzkę 
- rury prowadzone po wierzchu zdemontować poprzez cięcie, zabezpieczyć ściany i posadzkę 

ekranami 
- rury biegnące w bruzdach ściennych i posadzkach pozostawić, zaślepić 
- uszkodzenia ścian i posadzek naprawić  
- kotły i urządzenia w kotłowni zdemontować, przekazać Inwestorowi 

 
SKŁADOWANIE I WYWÓZ ZŁOMU  

- przed demontaŜem przygotować plac do składowania złomu 
- plac zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych 
- zdemontowane urządzenia składować w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom 
- po demontaŜu całej instalacji zabezpieczyć złom przed kradzieŜą 
- po uzgodnieniu z Inwestorem wywieźć złom do wskazanego skupu  

 
5.3. Monta Ŝ instalacji 
5.3.1. Monta Ŝ kotłów i urz ądzeń 
Kotły, podgrzewacz i urządzenia w kotłowni naleŜy montować zgodnie z wytycznymi w projekcie oraz 
DTR urządzeń. Instalacja gazu pozostaje bez zmian. 
 
5.3.2. Monta Ŝ przewodów  
Przewody poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem umoŜliwiającym odwodnienie instalacji w 
najniŜszych miejscach załamań przewodów, a odpowietrzenie instalacji w najwyŜszych miejscach; jeśli 
prędkość przepływu wody zapewni samoodpowietrzenie, a opróŜnienie z wody jest moŜliwe przez 
przedmuch spręŜonym powietrzem, przewody moŜna układać bez spadku. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropem powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niŜ podano w tabeli. 
Przewody układane pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną pozwalającą na ich 
termiczne ruchy. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych, w szachtach instalacyjnych i w ścianach 
gipsowo-kartonowych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed 
tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłuŜeń cieplnych. 
Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. 
Przewody zasilający i powrotny naleŜy układać równolegle obok siebie  
Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na kaŜdej kondygnacji (np. 
systemowe, np.: Walraven, Hilti). 
Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem. 
Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  
Przewody poziome naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji wentylacyjnej. 
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
 -  dla rur średnicy do 40 mm ` - 30 mm 
 -  dla rur średnicy ponad 40 mm  - 50 mm 
 
5.2.2. Monta Ŝ przewodów tworzywowych  
Maksymalne odległości montaŜu podparć rurociągów z rur wielowarstwowych typu PE-RT/Al/PE-HD 
podaje tabela:  

Średnica rury 14×2 16×2 20×2 26×3 32×3 40×3,5 50×4 63×4,5 
Maksymalne odległości między 
mocowaniami rurociągów [m] 

1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 2,2 

  
Podparcia mogą być realizowane jako podpory przesuwne PP. Podpory przesuwne PP montuje się z 
zachowaniem wymaganych odległości z uwagi na utrzymanie cięŜaru rurociągu (ograniczenie 
wyboczeń rur). JeŜeli wymagane miejsce umieszczenia podpory przesuwnej ogranicza wymaganą 
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długość ramienia kompensacyjnego naleŜy zastosować podparcie rurociągu od spodu zamiast podpory 
przesuwnej. 
Punkty stałe powinny uniemoŜliwić jakiekolwiek przemieszczenie rurociągów dlatego powinny być 
montowane przy złączach (po obu stronach złącza np. łącznika, trójnika). Przy stosowaniu systemu z 
przewodów tworzywowych obejmy stanowiące punkty stałe nie mogą być montowane bezpośrednio na 
kształtkach lub pierścieniach zaprasowywanych. Przy montaŜu punktów stałych przy trójnikach naleŜy 
zwrócić uwagę, aby obejmy blokujące rurociąg nie były montowane na odgałęzieniach o średnicy 
mniejszej o więcej niŜ jedną dymensję w stosunku do rurociągu od którego odchodzi odgałęzienie (siły 
wywoływane przez rury duŜych średnic mogą uszkodzić małą średnicę). Podpory przesuwne pozwalają 
jedynie na osiowe przemieszczenie rurociągu (naleŜy je traktować jako punkty stałe dla kierunku 
prostopadłego do osi rurociągu) i powinny być wykonywane przy uŜyciu obejm tworzywowych 
zatrzaskowych. Podpory przesuwne nie powinny być montowane przy złączach gdyŜ, moŜe prowadzić 
to do zablokowania ruchów termicznych rurociągu. 
 
5.2.3. Podpory 

5.2.3.1. Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków np. 
systemowych lub Walraven) powinno być zgodne z projektem technicznym oraz wymaganiami 
producenta przewodów.  
 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwić łatwy i trwały montaŜ przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
 
5.2.3.2. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), naleŜy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 5 cm z kaŜdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 
5.3. Monta Ŝ grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie naleŜy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie naleŜy montować z uwzględnieniem 
moŜliwości jego odpowietrzenia. Przy montaŜu grzejników naleŜy przestrzegać wskazówek producenta 
Grzejniki przy ścianach kurtynowych naleŜy montować na dostosowanych do nich stojakach 
podłogowych. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 
budowlanej w sposób trwały; grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub 
stojakach 
Grzejniki naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych 
 
5.4. Monta Ŝ armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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NaleŜy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 
przepływu. 
Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej, dla umoŜliwienia opróŜniania 
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu; armaturę naleŜy lokalizować w miejscach łatwo 
dostępnych, naleŜy wyposaŜyć ją w złączkę do węŜa w celu spustu wody do zbiorników stałych lub 
przenośnych 
Nastawy regulacji montaŜowej armatury regulacyjnej naleŜy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
Wszystkie nastawy urządzeń, które tego wymagają naleŜy przeprowadzić po zakończeniu montaŜu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na kaŜdym 
zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych; czynność ustawienia naleŜy dokonać zgodnie z 
instrukcją producenta zaworów. 
 
5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących 
w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
normami i przepisami. 
Przed malowaniem naleŜy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, wilgoć oraz inne 
zanieczyszczenia. 
Powierzchnie naleŜy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie naleŜy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” naleŜy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, naleŜy usunąć metodami odtłuszczania 
za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).  
 
5.5.1. Warunki prowadzenia prac malarskich 
Wilgotność względna powietrza nie moŜe przekraczać 75%. 
Temperatura powietrza nie moŜe być niŜsza niŜ 5°C. 
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyŜej 40°C. 
Pokrycie nawierzchniowe naleŜy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie 
podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montaŜu naleŜy 
poddać renowacji. 
NaleŜy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne 
malarskie. 
Przed podjęciem robót malarskich naleŜy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co 
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. 
NaleŜy ustalić grubość i czas schnięcia kaŜdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią 
podstawy do podjęcia prac malarskich. 
Materiały malarskie naleŜy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leŜącą bezpośrednio na 
podłoŜu naleŜy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. 
Malowanie dalszych warstw naleŜy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw 
poprzednich. 
Gotowe pokrycie nie moŜe mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 
Po montaŜu urządzeń i instalacji naleŜy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku 
gdy przed montaŜem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, naleŜy ją wykonać po montaŜu. 
 
5.6. Izolacje cieplne 
Rozpoczęcie robót 
MontaŜ izolacji naleŜy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz o zatwierdzeniu prawidłowości 
powyŜszych robót protokołem odbioru.  
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5.6.1. Monta Ŝ izolacji 
Wszystkie prace montaŜowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane  
w temperaturze otoczenia. 
MontaŜ izolacji naleŜy prowadzić ściśle wg instrukcji montaŜu producenta otulin. 
Powierzchnia rurociągów i armatury powinna być czysta, sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami, tłuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką anty korozyjną. JeŜeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię naleŜy oczyścić z kurzu, brudu, 
oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być równieŜ suche, czyste i nieuszkodzone. 
Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 
NaleŜy zwracać uwagę na narzędzia (noŜe i wykrojniki), powinny być ostre, klej powinien być świeŜy, a 
pędzle czyste. 
Izolacja podczas montaŜu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz 
gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. 
Nie moŜna łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montaŜowych. 
Zawsze naleŜy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłuŜnych nanosząc równomiernie 
cienką warstwę kleju z dwóch stron. 
NaleŜy przyklejać równieŜ otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 
Nigdy nie naleŜy izolować instalacji podczas jej działania. 
Po zakończeniu montaŜu izolacji naleŜy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces 
klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  ST „Wymagania Ogólne” pkt. 6.0. 
 
6.2. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
6.3. Kontrola jako ści robót 
6.3.1. Warunki przyst ąpienia do bada ń 
Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach: 
przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, szachtów instalacyjnych oraz przed zamurowaniem 
przejść przewodów przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elementów urządzenia i 
nałoŜeniem otuliny po ukończeniu montaŜu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 
dokonaniu regulacji w okresie gwarancyjnym 
 
6.3.2. Badanie przewodów 
NaleŜy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur, ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia, naleŜy sprawdzić przez wyrywkowe oględziny 
zewnętrzne, sprawdzenie ich połoŜenia względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem 
siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów. 
 
6.3.3. Badanie grzejników 
Sprawdzenie lokalizacji montaŜu grzejnika naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie typu i wielkości grzejnika naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne oraz za pomocą 
uniwersalnych narzędzi pomiarowych.  
 
6.3.4. Badanie szczelno ści.  
Po wypełnieniu wodą grzejników naleŜy sprawdzić szczelności przez oględziny zewnętrzne wszystkich 
elementów zestawu grzejnikowego i ich połączeń (zaworów odcinających grzejnikowych, 
termostatycznych). Po stwierdzeniu szczelności naleŜy wykonać próbny przepływ wody, sprawdzić 
prawidłowość podłączenia instalacji zasilającej i powrotnej. 
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6.3.5. Badania armatury odcinaj ącej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

• doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem  
wykonawczym, 

• szczelność połączeń armatury, 
• poprawność i szczelność montaŜu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
6.3.6. Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta Ŝową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montaŜową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

• doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie z prefektem 
wykonawczym, 

• szczelność połączeń armatury, 
• poprawność i szczelność montaŜu głowicy armatury, 
• sprawdzić nastawy wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas 

ruchu próbnego (ustawienia nastaw określonych w projekcie na rozwinięciach i rzutach 
instalacji), po rozruchu instalacji. 

• sprawdzić regulację po rozruchu instalacji 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. 
 
6.3.7. Badanie szczelno ści na zimno 
Badania nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niŜszej niŜ 0°C. Przed 
przystąpieniem do badania instalację naleŜy kilkakrotnie przepłukać. 
Na 24 godz.(gdy temperatura zewnętrzna jest wyŜsza od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie naleŜy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 
szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed załoŜeniem izolacji i 
zabudowaniem, naleŜy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 
Próbę ciśnieniową naleŜy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania”. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności 
naleŜy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 
wartość w najniŜszym punkcie instalacji. Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania 
szczelności; pompa powinna być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło 
ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. Po przeprowadzeniu badania 
szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy 
którym było wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z 
wynikiem pozytywnym. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności 
moŜna przystąpić do załoŜenia izolacji, zakrycia, stropów podwieszanych i szachtów instalacyjnych. 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno naleŜy ponownie dołączyć instalacje do źródła ciepła, 
podłączyć ewentualne naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą, uruchomić pompy 
obiegowe. 
 
6.3.8. Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym instalacji  
Badanie moŜna podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 
Badania szczelności naleŜy wykonać ciepłą wodą o temperaturze pracy instalacji i przy ciśnieniu 
roboczym. 
Podczas próby naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 
Wszystkie nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć. 
Wynik próby uwaŜa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 
6.3.9. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyj nego 
Oceny przygotowania powierzchni: 
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ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niŜ po 6 
godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, 
stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od badanej 
powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym Ŝarówką o mocy 100 W, zaleca się 
przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów barwnych, chropowatość 
powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie powinna przekraczać 0,1 mm, po 
oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze 
względu na przyczepność powłoki malarskiej, skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałoŜenie 
na badaną powierzchnię 2 ÷ 3 kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce 
nakłada się krąŜek bibuły do sączenia i przyciska do wsiąknięcia. KrąŜek porównuje się z krąŜkiem 
bibuły wzorcowej. Obecność plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni. 
 

6.3.9.1. Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 

• pęcherze, 
• odstawanie powłoki, 
• powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 
• miejsca nie pokryte, 
• liczne zacieki i zmarszczenia, 
• liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 

 
6.3.10. Badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji  ogrzewczej 
Podczas badania odbiorczego naleŜy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji 
odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego; po dwóch dobach 
ciągłego działania instalacji na gorąco moŜna przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności 
odpowietrzania instalacji. 
Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając na dotyk czy grzejniki i przewody nie są 
zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. 
 
6.3.11. Badanie izolacji 
NaleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i Specyfikacją 
Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 
 
6.3.12. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ce ntralnego ogrzewania 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura 
przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały. 
 
6.3.13. Badania odbiorcze nat ęŜenia hałasu wywołanego przez prac ę instalacji centralnego 
ogrzewania  
Badania odbiorcze natęŜenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji centralnego ogrzewania 
polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 
badanego pomieszczenia 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania byt 
negatywy, w protokóle naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 
kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Obmiar gotowych robót przeprowadzony z częstotliwością 
wymagana w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 
Jednostką obmiarową jest dla: 
przewodów rurowych     1 mb  
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dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu, do ogólnej długości 
przewodu naleŜy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwęŜki naleŜy wliczyć 
do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na 
szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody zimnej, 
wody ciepłej i cyrkulacji 
grzejniki wraz z mocowaniami    1 szt. 
zawór termostatyczny    1 szt. 
głowica termostatyczna    1 kpl 
zawór odcinający grzejnikowy   1 szt. 
zawory równowaŜące, odcinające  1 szt. 
odpowietrzniki     1 szt. 
płukanie instalacji     1 mb 
izolacja cieplna     1 mb 
  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 
jego wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do odbioru końcowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.0. 
 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w róŜnych fazach wykonywania robót. 
 
8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i 
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

• wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
• wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy z pionem; 

– zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole naleŜy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  
do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny cz ęściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i 
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w stropie podwieszonym, w 
szachtach instalacyjnych i ściankach gipsowo-kartonowych, uszczelnień przejść w przepustach oraz 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego) 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego naleŜy: 
sprawdzić czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji i izolacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
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odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru naleŜy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 
 
8.3. Odbiór techniczny ko ńcowy 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
• instalację wypłukano, napełniono wodą, 
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
• zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montaŜową oraz badanie 

szczelności; 
• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne: 
• zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej. 

 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

• dziennik budowy; 
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
• obmiary powykonawcze; 
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• protokoły odbiorów technicznych częściowych 
• protokoły wykonanych badań odbiorczych 
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację i izolację cieplną 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
• instrukcję obsługi instalacji 

 
8.4. W ramach odbioru ko ńcowego nale Ŝy: 

• sprawdzić czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w 
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
• sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do uŜytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego naleŜy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
               
10. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
[1] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00 poz. 1157, 
nr 120/00 poz.01268, nr 5/01 poz.42, nr 100/01 poz. 1085, nr 110/01 poz. 1190, nr 115/01 poz. 1229, nr 
129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03 poz. 718) 
[2] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 
poz. 270) 
[3] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. W sprawie 
warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99 poz. 836) 
[4]  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 
107/98 poz. 679, nr 8/02 poz. 71) 
[5] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 
poz. 728) 
[6] – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. W sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska 
podlegających obowiązkowi  wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. nr 5/00 poz.53) 
[7] – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. W sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. nr 58/01 poz. 608) 
[8] – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. W 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 114/00 poz. 1195) 
PN-EN 442-2:1999   Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001  Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na  
gwincie. Wymiary, tolerancje, oznaczenia. 
PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-91/B-02415  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
 Centralnego zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.  
PN-91/B-02416  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  
PN-91/B-02419  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów  
ciepłowniczych. Badania 
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
 Wymagania.  
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
 armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-04601:1985  Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania  
i badania przy odbiorze – wspólne wymagania i badania.  

PN-81/B-10700.01,02,04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – wydane przez COBRTI 
INSTAL – Warszawa, sierpień 2001r. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe – wyd. ARKADY 1989r.  

DIN 19537 Rury i kształtki z polietylenu wysokości gęstości dla odprowadzania wody i kanalizacji 

DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), wymiary. 

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), ogólne wymagania jakości i testowania. 

PN-86/B-02421  Izolacja cieplna rurociągów, armatury urządzeń. 

Warunki techniczne wykonania instalacji. 
 


