
BP  ARCONEL sp. z o.o. 
Lublin Al. Warszawska 75 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REMONT INSTALACJI C.O. POLEGAJĄCY NA WYMIANIE PRZEWODÓW 
I GRZEJNIKÓW – DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO 
W BUDYNKACH SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ                   
Lublin ul. Abramowicka 2, działka nr 1/26: 
Pawilon nr 1 i 2, Oddział nr III, XVI, XIX oraz Budynek kotłowni, kuchni i pralni 

Str. 1 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA 

- DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO 

 
 
 
 
 
 
Spis zawartości: 
 
 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. WYKAZ PRZEPISÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BP  ARCONEL sp. z o.o. 
Lublin Al. Warszawska 75 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REMONT INSTALACJI C.O. POLEGAJĄCY NA WYMIANIE PRZEWODÓW 
I GRZEJNIKÓW – DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO 
W BUDYNKACH SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ                   
Lublin ul. Abramowicka 2, działka nr 1/26: 
Pawilon nr 1 i 2, Oddział nr III, XVI, XIX oraz Budynek kotłowni, kuchni i pralni 

Str. 2 

 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku w zakresie 
montażu ciepłomierza głównego. 
 
2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja ma zastosowanie przy montażu ciepłomierza głównego w budynku. Obejmuje roboty związane z montażem 
ciepłomierza, próby i odbiór wykonanych robót. 
 
4. Podstawowe określenia 

Definicje i określenia zgodnie z PN-90/B-01430 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL – 05.2003r. 
 
5. Nazwy i kody robót budowlanych 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
 
6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt instalacji. 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona 

w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 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 każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez 
niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie 
z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
 
2.2. Ciepłomierze 

Dobrano ciepłomierz składający się z następujących elementów: 
• licznik energii cieplnej LEC-5; 
• przepływomierz wirnikowy lub śrubowy (Oddział nr III) 

montaż na powrocie 
połączenie gwintowane 
PN 16 bar 
tmax  = 1300C 

• para czujników temperatury z rezystorem term. Pt 100 lub Pt 500 

 
Charakterystyka licznika energii 

• Zasilanie bateryjne 5 lat + 1 rok. 
• Precyzyjny pomiar wg normy EN1434 
• 4 dodatkowe wejścia sygnałów impulsowych 
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• Pomiar energii taryfowej 
• Rejestracja wyników pomiaru w nieulotnej pamięci EEPROM w rejestrach miesięcznych oraz rejestrach 

wartości średnich dobowych, godzinowych 
• Obsługiwane moduły komunikacyjne: ASI, M-Bus, LON, RS232, RS485, radiowy  
• Złącze opto (opcja) 
• Złącze „jack” (opcja) 
• Procedury samotestujące i autokalibracja 
• Zatwierdzanie typu GUM 

 
Podstawowe wskazania przelicznika: 

•  Energia cieplna [GJ] 
•  Energia cieplna taryfowa [GJ] 
•  Objętość [m3] 
•  Temperatura zasilania-powrotu [0C] 
•  Przepływ [m3/h] 
•  Moc [MW] 
•  Sygnalizacja błędu 

 
Charakterystyka przepływomierza 

• zabudowa na przewodach poziomych  
• liczydło z nadajnikiem osłonięte ekranem magnetycznym, 
• nadajnik impulsów Reed'a z przewodem długości 2m, 
• przeniesienie napędu na liczydło przy pomocy sprzęgła magnetycznego, 
• zgodność z wymaganiami normy ISO, przepisów metrologicznych dla ciepłomierzy oraz zaleceń OIML, 
• zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar. 

 
2.3. Armatura 

Filtr siatkowy kołnierzowy montowany przed przepływomierzem śrubowym typ FS-1. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, 
wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Materiały należy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót oraz roboty demontażowe 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Montaż instalacji powierzyć wykwalifikowanym instalatorom. 
Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 

6 wydanie COBRTI INSTAL – 05.2003r. 
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5.2. Montaż ciepłomierza i armatury 

- Montaż ciepłomierza na ścianie budynku, na wysokości 1,5 m nad posadzką. Ciepłomierz oraz armaturę należy 
montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

- Montaż przepływomierza na powrocie. 
- Do zamontowania przepływomierza wirnikowego w instalacji stosować łączniki gwintowane. Przy zastosowaniu 

typowych łączników do wbudowania przetwornika przepływu nie jest wymagane stosowanie innych odcinków 
prostych przed i za urządzeniem. Jednak, w przypadku wbudowania urządzenia za podwójnym kolanem należy 
przewidzieć odcinek prosty przed urządzeniem o długości L = 5 DN (średnic nominalnych) i za urządzeniem o 
długości L1 = 2 DN. 

- Przepływomierz śrubowy o połączeniach kołnierzowych. Przed przepływomierzem należy zamontować filtr siatkowy. 
Należy przewidzieć odcinek prosty przed urządzeniem o długości L = 3 DN (średnic nominalnych) i za urządzeniem 
o długości L1 = 2 DN. 

- Czujniki temperatury są kompletowane przez producenta i dostarczane w parach. Każda para czujników wyposażona 
jest w osłony zewnętrzne z mosiądzu M63 lub stali 1H18N9T. Parę czujników temperatury, należy montować na 
przewodach tej samej średnicy w jednakowych warunkach, czyli obie czujki na odcinkach prostych lub obie w 
kolanach. Montaż czujników na rurociągach za pomocą gwintowanych króćców instalacyjnych. Długość króćców 
dobrać według wytycznych producenta ciepłomierza. Przewody sygnałowe między czujkami i wodomierzem, 
a przelicznikiem należy prowadzić w rurach osłonowych tak, aby goły przewód nie dotykały gorącego rurociągu. 

- Montaż elementów instalacji tak, aby kierunek strzałki w korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika 
w przewodzie. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Próby instalacji przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” 
zeszyt 6 (wyd. COBRTI  INSTAL). 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 
− długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi, 
− do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
− do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 
− zwężki wlicza się do rurociągów o większych średnicach, 
− całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji stanowi suma długości przewodów zasilających i 
powrotnych. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
m - dla montażu rur i prób szczelności na zimno 
szt - dla armatury, urządzeń grzejnych i prób na gorąco 
m2 - dla robót malarskich i izolacji termicznej 
 

8. Odbiór robót 

Odbiór instalacji przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI  INSTAL). 
 
9. Podstawa płatności 

Podstawę i warunki płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu. 
 

10. Wykaz przepisów 

10.1. Normy 

Normy według wykazu zawartego w “Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” 
zeszyt 6 (wyd. COBRTI  INSTAL). 
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10.2. Inne dokumenty 

1) “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z późniejszymi  zmianami 


