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1. WSTĘP
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są  instalacje  co.  dla  budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii  UzaleŜnienia  od
Alkoholu i WspółuzaleŜnienia przy ul. Abramowickiej 4b w Lublinie. 
Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w p. 1.1. 
Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montaŜowe instalacji centralnego ogrzewania dotyczące: 

• montaŜu rurociągów co.
• montaŜu grzejników łącznie z gałązkami i armaturą
• regulacja instalacji co.

Nazwy i kody robót budowlanych
Dział 45 Roboty budowlane - kod 45000000-7
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych - kod 45300000-0
Klasa 4532 Roboty izolacyjne - kod 45320000-6
Kategoria 45321         Izolacja cieplna - kod 45321000-3
Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne - kod 45330000-9
Kategoria 45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania pow.       - kod 45331000-6
Określenia podstawowe
Wszystkie  określenia,  nazwy  uŜyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub  równowaŜne  z  normami  obligatoryjnie
obowiązującymi  w Polsce  (Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21.06.1994  r.),
a w przypadku ich braku z normami branŜowymi, warunkami technicznymi wykonania i  odbioru wymienionymi przy
kaŜdej pozycji dodatkowo. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty montaŜowe instalacji co. moŜna rozpocząć po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ŝe:
-obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do  prowadzenia robót instalacyjnych,
-elementy   budowlano-konstrukcyjne,   które  mają wpływ  na  montaŜ  urządzeń   instalacji   centralnego ogrzewania i
ciepła technologicznego, odpowiadają załoŜeniom projektowym.
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji wodnokanalizacyjnej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź  zastąpienia zaprojektowanych  materiałów lub elementów przez
inne  rodzaje  materiały  o  zbliŜonych  charakterystykach  i  wymaganiach  technicznych, pod  warunkiem,  Ŝe  w  wyniku
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości uŜytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.  Przewody naleŜy prowadzić  po ścianach wewnętrznych.  W przypadkach
technicznie  uzasadnionych  dopuszcza  się  prowadzenie  przewodów  po  ścianach  zewnętrznych  pod  warunkiem
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej przy pomocy izolacji. W miejscu przejść
rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być połączeń
rur.
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące
przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyŜej posadzki. Przewody powinny być układane w kierunkach prostopadłych i
równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać  moŜliwość  odwodnienia instalacji  w jednym lub kilku
punktach oraz moŜliwość odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty instalacji.
Odległość  zewnętrznej powierzchni rury lub jej izolacji od ściany lub stropu powinna wynosić,  co  najmniej: 3 cm dla
przewodów o średnicy do DN25, 5 cm dla średnic DN32-5-DN50 i 7 cm dla średnic DN65-5-DN80.
Przewody naleŜy mocować  do elementów konstrukcji budynku za pomocą  uchwytów i  wsporników.  Konstrukcja tych
podpór  powinna  zapewniać  łatwy  i  trwały  montaŜ  instalacji,  odizolowanie  od  przegród  budowlanych  i ograniczenie
rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów w  przewodach  i  przegrodach  budowlanych.  Pomiędzy  przewodem a  obejmą
wspornika powinno się stosować  podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów
poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
Roboty  montaŜowe  instalacji  co.  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  technologicznymi  producentów
poszczególnych materiałów uŜytych do budowy instalacji.
Rurociągi zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm pod płaszczem z folii niepalnej PCV.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaŜnione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków
spowodowanych  korozją  lub  uszkodzeniami.  Podobnie  urządzenia  sanitarne  Ŝeliwne,  tłoczone  z  blachy  i  fajansowe
powinny  być  czyste  i  bez  uszkodzeń  powierzchni.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien być  dokonany  według
wymagań  i  w sposób określony normami.  Przewody Do montaŜu sieci  rurociągów instalacji  centralnego ogrzewania
naleŜy stosować następujące rodzaje rur:
• łączenie na złączki typu „press” - rury ze cienkościennej stali węglowej w systemie KAN-therm Steel 
• łączenie na gwint - rury stalowe czarne ze szwem gwintowane, średnice wg PN-83/H-74200. 
• łączenie przez spawanie - rury stalowe czarne ze szwem z gładkimi końcówkami wg PN-83/H-74244. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków
spowodowanych korozją  lub uszkodzeniami.  Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali  stopowych powinny mieć  trwałe



oznaczenia. Rury te naleŜy na budowie składować  na oddzielnych regałach pod wiatą,  a w przypadku krótkotrwałego
magazynowania - w oddzielnych stosach. 
Grzejniki
Jako   elementy   grzejne  przewiduje   się   zastosowania   grzejników   stalowych  płytowych  typ   CosmoNova
higieniczne produkcji CNH Fabryka Grzejników w Wałczu na ciśnienie pr = 0,6 MPa i temperatury tr = 95°C. Urządzenia
sanitarne  tłoczone  z  blachy  nie  mogą  mieć  widocznych  uszkodzeń  emalii.  Do  montaŜu  naleŜy  uŜywać  grzejników
posiadających atest higieniczny do stosowania w obiektach słuŜby zdrowia. 
Armatura
Armatura regulacyjna 
Do regulacji hydraulicznej naleŜy stosować:

• zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji - jako armatura regulacyjną grzejnikową. 
 Armatura odcinająca, armatura spustowa
Jako armaturę  odcinającą  i  spustową  naleŜy stosować  zawory RLV na gałązkach powrotnych przy kaŜdym grzejniku
o połączeniach gwintowanych PN6 (0,6 MPa) t=100°C. Armatura - uwagi ogólne
Dostarczona na budowę  armaturę  naleŜy uprzednio sprawdzić  na szczelność.  Przed zamontowaniem armatury naleŜy
sprawdzić czy:

• Na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, w przypadkach wątpliwych
• naleŜy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą.
• Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione.
• Przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje połoŜenie.
• Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do połoŜenia zamknięcia.
• Uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt  wykorzystany do wykonania obiektu musi  odpowiadać  wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce
przepisach  np.  o  ruchu  drogowym,  dozorze  technicznym  i  innych  związanych,  jak  równieŜ  spełniać  wymagania
technologiczne wykonania i montaŜu elementów.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umową.

5. WYKONANIE ROBÓT
Warunki przystąpienia do robót
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora,  przed jej   przekazaniem na budowę  powinna być  sprawdzona
w  przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w  szczególności  pod  kątem  moŜliwości  technicznych  realizacji  zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań  konstrukcyjnych.  Wszelkie
uzasadnione  zmiany   i  odstępstwa  proponowane  przez  wykonawcę,  powinny  być  obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny
być kaŜdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za
konieczne równieŜ  potwierdzone przez autora projektu.  Wszelkie  zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą  powodować  obniŜenia  wartości funkcjonalnych i  uŜytkowych instalacji,  a jeŜeli  dotyczą  zmiany
materiałów i elementów określonych w  dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.
MontaŜ rurociągów
Rury przed ich bezpośrednim uŜyciem do montaŜu lub układania naleŜy wewnątrz i na stykach starannie  oczyścić,  rur
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie
wolno wykonywać Ŝadnych połączeń rur. JeŜeli w miejscach tych są załoŜone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną
ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy całkowicie wypełnić;  wypełnienie powinno zapewnić jedynie moŜliwość osiowego
ruchu przewodu, np. wywołanego wydłuŜeniami termicznymi; długość tulei powinna być większa o 6^8 mm od grubości
ściany lub stropu.
Gałązki grzejnikowe
Gałązki   grzejnikowe   zasilające   i   powrotne   naleŜy   montować   ze   spadkiem   nie   mniejszym   niŜ   2%.
W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki zasilające powinny mieć  spadek w kierunku  grzejnika,
a powrotne - w kierunku pionu. W przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5 m, naleŜy przytwierdzić ją do ścian
uchwytami umieszczonymi w połowie długości.
MontaŜ grzejników
Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany
lub wnęki. Minimalne odstępy grzejników od elementów budowlanych wynoszą:
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Grzejniki  stalowe  płytowe  naleŜy  montować  na  dwóch  wspornikach  i  przymocować  do  ściany  dwoma  uchwytami,
niezaleŜnie od wielkości grzejnika. Grzejniki dwu- i trzypłytowe naleŜy mocować wspornikami i  uchwytami mocującymi
kaŜdą płytę oddzielnie w sposób zapewniający stałość połoŜenia i odstępu między płytami.
Wsporniki pod grzejnikiem muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do powierzchni  ściany tak, aby
grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach ścian lekkich grubości nie przekraczającej 7 cm
dopuszcza się stosowanie wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami.
Grzejniki  naleŜy  zabezpieczyć  przed  zanieczyszczeniem lub  uszkodzeniem do  czasu  zakończenia  robót
wykończeniowych.
Grzejniki naleŜy łączyć z gałązkami w sposób umoŜliwiający ich montaŜ i demontaŜ, bez uszkodzenia gałązek i ścian.
W tym  celu  naleŜy  stosować  w  ogrzewaniach  wodnych  o  temperaturze  do  115oC  i  ciśnieniu  do  0,6  MPa  złączki
do grzejników. 
MontaŜ armatury
Armaturę  w  instalacjach  wewnętrznych  naleŜy  montować  w  miejscach  dostępnych,  umoŜliwiaj ących  personelowi
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane
do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.
Armaturę  zaporową  naleŜy  ustawić  tak,  aby  kierunek  strzałki  w  korpusie  był  zgodny  z kierunkiem  ruchu  czynnika
w przewodzie.
Gdy  średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, na którym armatura ma być  stosowana, wówczas długość
odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwęŜką,  nie moŜe być  mniejsza niŜ  1,5 średnicy rury.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody i kształtki wykonane w systemie KAN-therm Steel nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przygotowanie powierzchni do malowania
Przed malowaniem naleŜy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, ŜuŜle i topnik z procesu spawania, wilgoć
oraz inne zanieczyszczenia.
Powierzchnie  naleŜy przygotować  przez  mechaniczne  usunięcie  nierówności  i  zadziorów,  zaokrąglenie  powierzchni  i
wyrównania spoin.
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.
Oczyszczanie  powierzchni  ręczne  naleŜy wykonywać  za  pomocą  metalowych  szczotek ręcznych  lub  mechanicznych,
szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
Oczyszczanie takie daje gorszą jakość powierzchni i moŜna je stosować tam, gdzie wymagany jest 3 stopień czystości.
Oleje  i  smary,  których  nie  usunięto  metodami  mechanicznymi,  naleŜy  usunąć  metodami  odtłuszczania  za  pomocą
rozpuszczalnika.
Przed malowaniem naleŜy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 
Warunki prowadzenia prac malarskich

• Pokrycie nawierzchniowe naleŜy układać 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.
• 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 j ą wykonać po montaŜu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badanie szczelności na zimno
Badania szczelności naleŜy przeprowadzać dla kaŜdego zładu oddzielnie.
Badania szczelności na zimno nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej poniŜej 0oC.
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
JeŜeli  harmonogram robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i  kanałów przed całkowitym  zakończeniem montaŜu,
wówczas naleŜy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji.
Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację (lub jej część) podlegającą próbie  kilkakrotnie skutecznie
przepłukać wodą. W przypadku stosowania grzejników z blachy stalowej,  niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy
instalację napełnić wodą odpowiednio uzdatnioną, np. z dodatkiem inhibitorów korozji.
Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyŜsza od +5oC) przed rozpoczęciem badania  szczelności,  instalacja



powinna być  napełniona wodą  zimną  i  dokładnie odpowietrzona. W tym okresie  naleŜy dokonać  starannego przeglądu
wszystkich  elementów  oraz  skontrolować  szczelność  połączeń  przewodów,  dławic  zaworów  i  innych  przy  ciśnieniu
statycznym słupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy
ręcznej tłokowej podłączonej w najniŜszym jej punkcie. Pompa musi być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające,
zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym
od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa dla ciśnienia próbnego 0,6 MPa.
Ciśnienie próbne 0,6 MPa utrzymywać  przez 30 minut. Wynik próby naleŜy uznać za pozytywny, jeŜeli  manometr nie
wykaŜe spadku ciśnienia.

Regulacja działania
Przed  przystąpieniem do  czynności  regulacyjnych naleŜy sprawdzić,  czy  wykonane średnice rurociągów są  zgodne z
projektem. Istotne spostrzeŜenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki
regulacji uwzględniony w protokóle odbioru.
Wszystkie  zawory  odcinające  na  instalacji  muszą  być  całkowicie  otwarte,  ponadto  naleŜy  skontrolować  prawidłowość
odpowietrzenia zładu.
Po  przeprowadzeniu  regulacji  montaŜowej,  podczas  dokonywania  odbioru  poprawności  działania,  naleŜy  dokonywać
pomiarów w następujący sposób: 

• pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru +0,5°C,
• pomiar  temperatury  powietrza  w  ogrzewanych  pomieszczeniach  za  pomocą  termometrów  zapewniaj  ących

dokładność pomiaru +0,5°C, termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania naleŜy 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,

• pomiar  spadków  temperatury  wody  w  wybranych  odbiornikach  ciepła  pośrednio  za  pomocą  termometrów
dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C, pomiary te naleŜy przeprowadzać na prostym odcinku
przewodu,  po uprzednim oczyszczeniu  z  farby i  rdzy powierzchni  zewnętrznych rury w punkcie przyłoŜenia
czujnika przyrządu. 

Ocena regulacji i kryteria oceny: oceny efektów regulacji montaŜowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego naleŜy
dokonać  przy temperaturze zewnętrznej moŜliwie najniŜszej, lecz nie niŜszej niŜ  obliczeniowa i nie wyŜszej niŜ  +6oC,
ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montaŜowej instalacji co. polega na:

• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w obiekcie, w sposób przybliŜony, przez sprawdzenie co najmniej ręką
„na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

• skontrolowaniu  zgodności  temperatury  powietrza  w  pomieszczeniach  przy  odbiorze  poprawności  działania
instalacji  w  ogrzewanych  pomieszczeniach,  w  przypadku  przeprowadzania  badania  w  pomieszczeniach
uŜytkowych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków uŜytkowania (dodatkowe źródła ciepła, intensywność
wentylacji itp.) na kształtowanie się temperatury powietrza,

• w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, naleŜy:
• przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody przez piony i

grzejniki,
• określić  inne  właściwe  przyczyny  przegrzania  lub  niedogrzania  i  usunąć  te
przyczyny.
Badania szczelności i działania w stanie gorącym

• Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby
szczelności  na  zimno  i  usunięciu  ewentualnych  usterek  oraz  po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  badań
zabezpieczenia instalacji.

• Próbę szczelności zładu na gorąco naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę moŜliwości przy
najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

• Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym obiekt powinien być ogrzewany w ciągu co
najmniej 72 godzin.

• Podczas próby szczelności na gorąco naleŜy dokonać  oględzin wszystkich połączeń,  uszczelnień,  dławic  itp.,
wszystkie zauwaŜone nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć.

• Wynik próby uwaŜa się za pozytywny, jeŜeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu
nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń.

• W  celu  zapewnienia  maksymalnej  szczelności  eksploatacyjnej,  naleŜy  po  próbie  szczelności  na  gorąco
zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką  moŜna uznać za
spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeŜeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie
wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  moŜe  dopuścić  do  uŜycia  tylko  te  materiały,  które  posiadaj  ą:  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności
z:

• Polską Normą lub
• aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są  objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, kaŜda partia dostarczona do robót



będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte  wynikami
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w  okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za  prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane
na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa  ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
KaŜdy zapis  w dzienniku  budowy  będzie  opatrzony datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika iopatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 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 nadzoru,
• 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,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• 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,
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  przedłoŜone Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego 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 rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny być  udostępnione  na  kaŜde Ŝyczenie  Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3 następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie  w formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  projektową  i  specyfikacją,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  zakresie
obmierzanych robót i  terminie obmiaru,  co najmniej  na 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



specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  i  Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej w m.
Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako iloczyn długości i szerokości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi.
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia te lub sprzęt  wymagają  badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem odcinków  robót,  a  takŜe  w  przypadku
występowania dłuŜszej 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 wykonane 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 InŜynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,  które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel uŜytkownika w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacją projektową, specyfikacj ą i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel uŜytkownika - w obecności Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Odbiory  między  operacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  wykonania  robót  poprzedzających.  Odbiorowi  między
operacyjnemu podlegają:

• szczelność połączeń kanalizacyjnych,
• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
• lokalizacja przyborów sanitarnych. 

Z odbiorów między operacyjny ch naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów
do  prawidłowego  wykonania  montaŜu.  Protokół  podpisuje  kierownik  robót  instalacyjnych  przy  udziale  majstra  i
brygadzisty, a w przypadku robót zanikających równieŜ przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela uŜytkownika
w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i specyfikacją. W szczególności naleŜy skontrolować:

• uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
• prawidłowość wykonania połączeń,
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniaj ących,
• wielkość spadków przewodów,



• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
• prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
• prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między nimi, 
• prawidłowość ustawienia armatury,
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
• jakości wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
• zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej  lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli  została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją,
• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją,
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy wg  komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  będą  gotowe do  odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy  odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad  opisanych w
punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robót”.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

-dostawę materiałów;
-wykonanie robót przygotowawczych;
-ułoŜenie przewodów;
-próby szczelności;
-izolacje cieplną
-pomiary i badania.
-Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:
-roboty przygotowawcze
-przygotowanie podłoŜa
-zakup i dostawa materiałów
-montaŜ i uruchomienie

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. PN-83/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-85/B-02421   Ogrzewnictwo, ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.
PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-79/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.



PN-83  –  B-10700/04  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.
PN-81-B-10700/02Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  odbiorze. Przewody
wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  odbiorze. Wspólne
wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-79/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
BN-76/8860-01   Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych.
BN-76/8860-03   Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur.
BN-64/9055-01   Podpory ruchome poziome typ A i B.
BN-67/8961-05   Zawieszenia do rur.
PN-EN 253 System rur preizolowanych. Zespół rurowy.
PN-EN 448 System rur preizolowanych. Kształtki.
PN-EN 489 System rur preizolowanych. Zespół złącza.
Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia 2002 r.  w  sprawie  warunków technicznych jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. Nr 198, poz. 2041)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Tom II -Roboty sanitarne i przemysłowe.
Rozporządzenie MB i PMB z dnia 28.03.1972 r. ( DZ. U . 13/73 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano
montaŜowych i rozbiórkowych
Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 129/97)


