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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Części I.01 są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych w ramach „Zmiana sposobu użytkowania z przebudową 

budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa budynku 
garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z placem 
parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna Część ST-02/I.01 „Wewnętrzna instalacja gazu”  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
- montaŜ przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, na odcinku 
od przyłącza gazowego do odbiornika gazu (kotła ) zlokalizowanego w kotłowni gazowej wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 
- montaŜ systemu  zabezpieczającego instalację gazową wraz z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi (podłączenie, regulacje), 
- montaŜ armatury i urządzeń, 
- rozruch i badanie instalacji, 
- zabezpieczenia antykorozyjne. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i Część G - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - „Wymagania ogólne." 
 

2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

- Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom BranŜowym. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

- Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod 

warunkiem, Ŝe stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów 

wymienionych powyŜej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Wprowadzona zmiana nie moŜe pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniŜyć ich trwałości, estetyki i 

uŜyteczności oraz nie moŜe stwarzać zagroŜenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej 

eksploatacji obiektu. 

2.1 Przewody 
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- Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych przez 

spawanie 

- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2 Armatura i uzbrojenie 
NaleŜy zamontować skrzynkę gazową oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej. 

2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
- Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w normach przedmiotowych. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części G „Wymagania ogólne”.  

bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części G „Wymagania 

ogólne”.  
Rury stalowe naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu. Nie naleŜy 
wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po 
podłoŜu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Materiały przewoŜone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
4.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia naleŜy chronić przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są przewoŜone, zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki naleŜy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
4.2 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być 
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały 
pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed rozpoczęciem 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. 
5.1 MontaŜ rurociągów 
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Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie, 
montowanych na ścianach na uchwytach.  
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowani” mogące powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i elementów muru. 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
- Przecinanie rur, 
- Gięcie rur stalowych w budynku, 
- ZałoŜenie tulei ochronnych, 
- UłoŜenie rur 
- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem przyziemia i w wentylowanym stropie 
podwieszonym 
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej 
większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa o 5cm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, 
a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym 
nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się. Przepust 
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinien być wykonany w 
sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą połączeń 
gwintowych z zastosowaniem kształtek. Połączenia gwintowane tylko przy kurkach odcinających. 
Złączki gwintowane stosować wyłącznie do podłączenia urządzeń gazowych z instalacją.  
- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody gazowe wewnątrz budynków naleŜy prowadzić w odległościach nie mniejszych niŜ: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi 
rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 
w przypadku rurociągów z gazem o cięŜarze względnym równym 1 lub mniejszym – naleŜy prowadzić 
nad tymi puszkami, a z gazem o cięŜarze większym od 1 – pod tymi puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, 
gniazda wtykowe itp. 
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5.2 MontaŜ armatury i osprzętu 
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 tak, 
Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby 
kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na 
przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
- 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. 
5.3 Badanie i uruchomienie instalacji 
- Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyŜej 
0*C 
- Próbę szczelności i wytrzymałości naleŜy wykonać 
- spręŜonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa 
- Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmian 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji 
- Wyniki badań szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 60 min nie stwierdzono spadku 
ciśnienia 
- Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół 
5.4 Zabezpieczenie 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 obowiązującymi normami i przepisami. 
- 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 krawędzi i wyrównanie 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. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie naleŜy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub 
mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, naleŜy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne 
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem naleŜy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montaŜu oczyszczonych 
elementów przekracza 2 doby, naleŜy nałoŜyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być uŜyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie 
naleŜy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi 
zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie moŜe przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie moŜe być niŜsza niŜ 5C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyŜej 40C. 
- Pokrycie nawierzchniowe naleŜy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
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- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montaŜu naleŜy poddać renowacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

Kontroli polega substancja obiektu po dokonaniu prac rozbiórkowych i demontaŜach.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych są – m3, m2, m, tona, szt. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 8. 
8.1. Kontrola jakości robót 
8.1.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montaŜu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 
8.1.2. Badanie przewodów 
NaleŜy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe naleŜy wykonać przez 
wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny 
zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich połoŜenia względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, połoŜenia połączeń kołnierzowych, 
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
8.1.3. Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
8.1.4. Badanie szczelności 
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka 
głównego do urządzeń gazowych. W zaleŜności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji 
gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka 
przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 
Badanie szczelności instalacji naleŜy wykonać za pomocą spręŜonego powietrza lub gazu 
obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania próby 
szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. 
Do próby szczelności instalacji nie naleŜy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji 
powietrzem lub gazem obojętnym, poniewaŜ temperatura spręŜonego powietrza jest wyŜsza od 
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zaleŜnym 
od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. 
Ze względu na moŜliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów 
i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie moŜna teŜ wykonywać w warunkach, gdy 
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część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby 
odbiorowej jest moŜliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało 
jego stabilność. 
Pomiar ciśnienia podczas próby naleŜy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej 
„U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie 
innego typu urządzenia pod warunkiem, Ŝe posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i 
gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 
Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeŜeli podczas próby 
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W 
przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, naleŜy usunąć przyczyny i 
próbę wykonać powtórnie. 

Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - MontaŜowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Części G „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w Części G „Wymagania 

ogólne" obejmuje równieŜ: 

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

- zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

- składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 

- załadunek na środki transportu, 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoŜa 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

- koszty pomiarów i odbiorów, 

- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, 

- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 

dn.19.03.2003r.) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku
oświatowego na budynek usługowo-magazynowy,
budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z
towarzyszącą infrastrukturą techniczną z placem

parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej

Część I - INSTALACJE SANITARNE

ST-02/I.02. - INSTALOWANIE CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

(Kod CPV 45331100-7)

Opracował:

inż. bud. Andrzej Nowak



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

2

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku oświatowego na budynek
usługowo-magazynowy, budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z
towarzyszącą infrastrukturą techniczną z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy
Dolnej

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego
ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej, rolniczym i
przemysłowym,  eksploatowanych  w  warunkach  nie  narażonych  na  destrukcyjne
oddziaływanie  środowiska  korozyjnego.  Ta  specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy
wykonywania  instalacji  wykonywanych  w  energetyce  cieplnej,  a  także  innych  instalacji
ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach odbiegających znacznie
od  warunków występujących  w  budownictwie  mieszkaniowym  i  ogólnym.  Nie  obejmuje
także montażu kotłów i wykonania węzłów ciepłowniczych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym i  kontraktowym
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2.,  a  objętych  zamówieniem
określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót  o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  eksploatowanych  w
warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje
wykonanie następujących czynności:
– układanie  rurociągów  i  armatury  zasilających  instalację  i  poszczególne  odbiorniki

ciepła,
– montaż odbiorników ciepła.
– Instalacja kotłowni gazowej

montaż kotłów gazowych z elementami automatyki
a) montaż systemów kominowych ze stali szlachetnej
b) montaż zasobników c.w.u.
c) montażrurociągów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie
d) montaż armatury
e) montaż urządzeń zabezpieczających
f) rozruch i regulacja kotłown

– Instalacja klimatyzacji:
a) montaż przewodów wentylacyjnych, kształtek, czerpni powietrza
b) montaż anemostatów nawiewnych i wywiewnych 
c) montaż izolacji 
d) montaż przepustnic regulacyjnych
e) montaż centrali wentylacyjnej
f)  montaż wentylatorów wywiewnych
g) monta klimatyzatorów 
h) montaż instalacji czynnika chłodniczego i skroplin

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości
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materiałów  wykorzystywanych  do  robót  przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego
ogrzewania  wodnego,  kotłowni  i  wentylacji  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i
odbiorów wykonanych instalacji.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a
także zdefiniowanymi poniżej:
Plac  budowy  jest  to  miejsce  udostępnione  przez  Zamawiającego  dla  wykonania
zleconych robót oraz inne miejsca wymienione w umowie. 
Teren  budowy  jest  to  miejsce  (część  placu  budowy)  wykonywania  poszczególnych
robót.
Zabezpieczenie  placu  budowy  –  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia
placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i  utrzymanie na nim należytego
porządku od momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót.
Warunki środowiskowe  – w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie
rozróżnia się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002):
– klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także

nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
– klasa  2:  środowisko  wilgotne  wewnątrz  pomieszczeń,  np.  w  pralni  lub  środowisko

zewnętrzne,  w  którym  element  nie  jest  wystawiony  na  działanie  mrozu,  łącznie  z
elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w

wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w
powietrzu nasyconym solą,

– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Plan  BIOZ  –  plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  wykonany  na  podstawie  Rozp.
Min.  Infrastruktury  z dnia 26.03.2003  w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja  ogrzewcza  wodna  –  układ  połączonych  przewodów  napełnionych  wodą
instalacyjną,  wraz  z  armaturą,  pompami  obiegowymi  i  innymi  urządzeniami  (w  tym
grzejnikami,  wymiennikami  do  przygotowania  wody  ciepłej,  nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.
Źródło  ciepła  –  kotłownia,  węzeł  ciepłowniczy  (indywidualny  lub  grupowy),  układ  z
pompą  ciepła,  układ  z  kolektorami  słonecznymi,  działające  samodzielnie  lub  w
zaprogramowanej współpracy.
Kocioł  jednofunkcyjny  –  przeznaczony  wyłącznie  do  centralnego  ogrzewania,  może
współpracować z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Kocioł  dwufunkcyjny –  przeznaczony  do  centralnego  ogrzewania  oraz  przygotowania
ciepłej wody użytkowej [pobór c.w.u. z kilku punktów].
Kocioł  dwufunkcyjny  z  wbudowanym  zasobnikiem  –  jest  to  kocioł  wytwarzający
ciepłą wodę zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciepłej wody
użytkowej [pobór c.w.u. z większej ilości punktów].
Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie podłogowe – system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy płynie rurami
ułożonymi w podłodze – przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła do
pomieszczenia  jest  równomiernie  na  całej  powierzchni  podłogi.  Rury  można  układać
tworząc meandry lub spiralnie.
Regulator  pogodowy  –  regulator  ze  zdalnym  czujnikiem  temperatury  zewnętrznej,
regulujący  temperaturę  z  kotła  na  wyjściu  do  c.o.,  w  zależności  od  temperatury
zewnętrznej (przy niższej temperaturze zewnętrznej – wyższa temperatura zasilania c.o.
i odwrotnie).
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Regulator pokojowy – regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym  pomieszczeniu  i  sterujący  pracą  kotła  w  zależności  od  temperatury  w
pomieszczeniu.  Niektóre  regulatory  pokojowe  można  zaprogramować  wg  potrzeb,
dzieląc jednostkę czasu np. dobę na podstrefy czasowe o zróżnicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy „noc-dzień”].
Instalacja  ogrzewcza  systemu  zamkniętego  –  instalacja,  w  której  przestrzeń  wodna
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja  systemu otwartego  –  instalacja,  w której  przestrzeń  wodna (zład)  ma  stałe
swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie  grawitacyjne  –  wymuszanie  przepływu  wody  w  instalacji  dokonuje  się
przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.
Ogrzewanie  pompowe  –  wymuszanie  ruchu  wody  w  instalacji  dokonywane  jest  przy
zastosowaniu  pompy  obiegowej.  Praca  pompy  pozwala  pokonać  duże  opory
hydrauliczne powstające przy przepływie wody w rurach i dlatego stosować można rury o
dużo  mniejszych  średnicach  niż  w  ogrzewaniu  grawitacyjnym.  Dodatkowo  instalacje
pompowe  mają  mniejsze  ograniczenia  związane  z  wielkością,  rozległością  i
ukształtowaniem przestrzennym instalacji.
Zawór  bezpieczeństwa  –  zabezpieczenie  kotła  grzewczego,  przed  przekroczeniem
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 
Naczynie  wzbiorcze  –  wraz  z  innymi  elementami  urządzenia  bezpieczeństwa  [rura
bezpieczeństwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się pod wpływem
temperatury  objętość  wody  i  zapobiega  nadciśnieniu  w  obiegach  grzewczych.  Stosuje
się naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe].
Odpowietrzenie  instalacji  c.o.  –  stosowane  w  celu  uniknięcia  negatywnych  skutków
obecności  powietrza  w  instalacji,  jak:  powstawania  szumów  przepływowych  i  głośnej
pracy  instalacji,  spadku  ilości  ciepła  oddawanego  przez  grzejniki,  złego  przewodzenia
ciepła na ściankach kotłów, skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia
pompy  obiegowej  –  zużycie  łożysk  pompy  i  erozja  kawitacyjna  łopatek  wirnika  oraz
znacznego spadku wydajności pompy.
Kompensacja wydłużeń termicznych:
− kompensacja  naturalna  wydłużeń  liniowych,  wykorzystując  zmiany  kierunków

prowadzenia instalacji oraz układ punktów stałych,
− kompensatory  mieszkowe  montowane  na  pionach  i  w  konieczności  na  innych

odcinkach instalacji c.o.,
− kompensatory  U-kształtowe  na  głównych  poziomach  c.o.  –  wykonane  z  materiału

identycznego jak przewody c.o. 
Problem  kompensacji  wydłużeń  termicznych  jest  szczególnie  ważny  w  przypadku

wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności
liniowej jest 4-15 razy większy niż dla stali.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  powszechnie  stosowane  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Montaż  instalacji  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja  powinna  w  szczególności  zawierać  wymagania  stawiane  elementom,
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
– bezpieczeństwa  instalacji  –  odpowiedni  dobór  ciśnienia  i  temperatury  czynnika
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grzewczego, uwzględnienie wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji,
zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp.,

– bezpieczeństwa  użytkowania,  w  tym  ograniczenia  możliwości  zmian  parametrów
instalacji przez osoby nieuprawnione,

– wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej, 
– trwałości poszczególnych elementów instalacji itp.,
– określenie  procedur  niezbędnych  do  prawidłowej  eksploatacji  w  warunkach  pracy

okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.
Instalacje  powinny być zaprojektowane  i  wykonane tak,  by  przez  cały  przewidywany

okres użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy
właściwej konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. 

Przy  określaniu  trwałości  instalacji,  przy  doborze  materiałów  należy  uwzględnić
warunki  środowiskowe,  na  działanie  których  instalacja  będzie  narażona  oraz
umiejscowienie  jej  elementów  w  budowli,  a  także  sposobów  zabezpieczenia  przed
działaniem niekorzystnych czynników.

Przy wykonywaniu instalacji  centralnego ogrzewania wodnego należy wykorzystywać
także:

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach
budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.
881)  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowane  w  budownictwie  na  terytorium  RP  powinny
mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję
Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały  i  wyroby  wykorzystywane  w  robotach  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania
wodnego:
− rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,
− grzejniki i inne odbiorniki ciepła,
− armatura,
- elementy instalacji kotłowni
- elementy instalacji klimatyzacji
− inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  instalacji  centralnego
ogrzewania  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia
(normach, aprobatach technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w
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kraju.

2.2.1. Elementy rurociągów zasilających, odbiorników ciepła i armatury
2.2.1.1. Rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła
A. Rurociągi  stalowe  o  połączeniach  spawanych  (nierozłącznych)  –  wymagania  i

warunki stosowania: 
a) rury stalowe bez  szwu, ciągnione  i  walcowane na  zimno  –  ogólnego  przeznaczenia

wg PN-H-74220:1984,
b) rury  i  złączki  ze  stali  niestopowej  do  transportu  wody i  innych  płynów wodnych,  wg

PN-EN 10224:2006,
c) rury  stalowe  bez  szwu,  gładkie  –  ogólnego  przeznaczenia  jakościowe  wg

PN-H-74219:1961,
d) spawanie gazowe,
e) spawanie elektryczne.
B. Rurociągi stalowe rozłączne o połączeniach gwintowanych lub kołnierzowych –

wymagania i warunki stosowania:
a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (średnie),
b) połączenia gwintowane dla rur o średnicy Dn ≤ ø 65 mm,
c) połączenia kołnierzowe – rurociągi o większych średnicach Dn > ø 65 mm oraz inne

elementy  instalacji  jak  rozdzielacze,  pompy,  odmulacze  itp.  Szczelność  połączenia
zapewnia płaska uszczelka odporna na działanie temperatury czynnika grzewczego.

C. Rurociągi  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  o  połączeniach  zgrzewanych  i
zaciskowych – wymagania i warunki stosowania:

a) z  rur  z  polibutylenu  PB  –  krótkotrwała  temperatura  czynnika  może  wynosić  do
+100°C,  ciągła  do  +90°C,  maksymalne  ciśnienie  robocze  to  1  MPa.  Rury  z  PB
produkuje  się  w  średnicach  10-160  mm,  łączy  przez  zgrzewanie  polifuzyjne  lub  za
pomocą złączek zaciskowych z polibutylenu z wkładką mosiężną. Duża elastyczność
polibutylenu  ułatwia  układanie  rur  w  obniżonych  temperaturach,  daje  możliwość
układania rur systemem kablowym, ogranicza ilości kształtek (kolan),  niweluje skutki
zamarzania i odmarzania wody (pękanie rur).

b) z rur z polietylenu jednorodne i  warstwowe – PE-X. Do łączenia rur polietylenowych
stosuje się trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i polifuzyjnego.
Można  je  również  zespalać  mechanicznie:  za  pomocą  łączników  gwintowanych,
kołnierzowych (tzw.  łączników  przejściowych)  lub  złączek  zaciskowych  (metalowych
lub  z  tworzywa).  Polietylen  sieciowany  PE-X  jest  to  polietylen  PE-HD  poddawany
specjalnej  obróbce,  w  wyniku  której  powstają  poprzeczne  wiązania  między
łańcuchami cząsteczek. Zależnie od metody sieciowania rozróżnia się cztery rodzaje
polietylenu  sieciowanego  stosowanego  do  produkcji  rur:  PE-Xa  (z  nadtlenkową
metodą sieciowania), PE-Xb (z silanową metodą sieciowania), PE-Xc (z elektronową
metodą  sieciowania)  i  PE-Xd  (z  azową  metodą  sieciowania).  Przeznaczony  jest  do
instalacji  o  temperaturze  do  +90°C  i  ciśnieniu  roboczym  do  1  MPa.  Zakres  średnic
tego  typu  rur  wynosi  10-160  mm.  Połączenia  wykonuje  się  za  pomocą  łączników:
miedzianych,  z  mosiądzu  lub  z  tworzywa  sztucznego  PSU  (polisulfonu),
gwintowanych,  zaciskowych,  samozaciskowych.  Rury  z  PE-X  stosuje  się  przede
wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. W celu
zabezpieczenia  przed wnikaniem tlenu  do instalacji  pokrywa się  je  na  ogół  warstwą
antydyfuzyjną.

c) z rur z polipropylenu jednorodne i  warstwowe – PP.  Stosuje  się powszechnie rury z
polipropylenu  uzyskiwanego  z  surowca  o  nazwie  HOSTALEN  lub  VESTOLEN,
odmianą  PP  jest  tzw.  polipropylen  wysokotemperaturowy  (PP-High  Temperature).
Może być stosowany w temperaturze do +90°C i przy ciśnieniu do 1,6 MPa. Zakres
średnic  tego  typu  rur  wynosi  12-630  mm.  Łączy  się  je  metodą  zgrzewania
polifuzyjnego,  elektrooporowego  lub  za  pomocą  łączników  gwintowanych  albo
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kołnierzowych z wkładką mosiężną. PP posiada dużą wydłużalność cieplną i dlatego
w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje się wkładkę aluminiową
(tzw. rury STABI) lub warstwę włókna szklanego.

d) nowa generacja rur zespolonych – Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie
ułożonych  warstw  z  polipropylenu  PP-R.  Środkowa,  zbrojona  warstwa  (40%
całkowitej  grubości  ścianki),  wzmocniona  jest  domieszką  włókien  szklanych,
pełniących  rolę  stabilizatora  mechanicznego,  ograniczającego  wydłużenie  rury
(podobnie,  jak  folia  aluminiowa  w  poprzednich  rozwiązaniach).  Wydłużenie  25
metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla różnicy temperatury 60°C
wynosi 225 mm,  podczas  gdy najnowsze rury Stabi  Glass wydłużą się  nieco  ponad
50  mm.  Rury  Stabi  Glass  zgrzewa  się  (metodą  polifuzji  termicznej)  tak,  jak  zwykłe
rury  z  polipropylenu  –  w  przeciwieństwie  do  rur  z  wkładką  aluminiową  nie  trzeba
wykonywać  dodatkowej,  kłopotliwej  czynności,  jaką  jest  zdzieranie  warstwy
aluminium  i  podkładu.  Rury  zespolone  Stabi  Glass  produkowane  są  w  zakresie
średnic 20-125 mm, ciśnienie znamionowe: PN 20, umożliwiają znaczne ograniczenie
stosowania kompensatorów lub, jak w przypadku pionów instalacyjnych, całkowite ich
zaniechanie.

e) Obecnie  na  rynku  znajdują  się  także  rury  z  tworzyw  sztucznych  preizolowane,
łączące funkcję przesyłu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidłowości wykonania instalacji  rurociągu z rur z tworzyw
sztucznych  wykonawca  powinien  być  wyposażony  w  urządzenia  pozwalające  na
dokładny montaż złączek i urządzeń tj.:
− nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych,
− prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni,
− sprężyna do wyginania łuków,
− kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,
− urządzenia do fazowania krawędzi,
− bloczek do prostopadłego obcinania rur.
D. Rurociągi  miedziane  o  połączeniach  lutowanych  –  wymagania  i  warunki

stosowania:
Rury miedziane produkowane są w trzech rodzajach:
− rury miękkie średnicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kręgach dla średnic 6-22 mm i

długościach 10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych długości 3 i 5 m) dla
średnic 6-54 mm,

− rury półtwarde średnicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3 i 5 m,
− rury twarde o średnicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m.
Produkowane też są rury z izolacją cieplną w postaci otulin i osłon.

Rury  miękkie  w  kręgach  izoluje  się  osłoną  grubości  2-3  mm  wykonaną  z  PVC
(ochrona  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi),  rury  twarde  izolowane  są  otuliną  z
twardej pianki PIR.
Sposoby połączeń:
− połączenia nierozłączne (lutowanie miękkie lub twarde, spawanie, łączenie za pomocą

złączek zaprasowywanych lub zaciskanych),
− połączenia  rozłączne  (za  pomocą  złączek  zaciskowych  rozłączalnych  lub

samozaciskowych).
Łączniki do rur to m.in. kolana, łuki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki równoprzelotowe,

trójniki  redukcyjne,  śrubunki.  Wykonywane  są  z  miedzi,  brązu,  mosiądzu.  Przewody
instalacji  mogą  być  prowadzone  po  wierzchu  ścian,  pod  tynkiem,  w  bruzdach,  na
stropach lub w szachtach instalacyjnych.
E. Rury stalowe przyłączne do grzejników wykonywane z rur stalowych na budowie w
trakcie  montażu  instalacji  lub  jako  zestawy  do  podłączenia  gwintowego  grzejnika
produkowane  przeważnie  z  miedzi  i  jej  stopów  dla  zwiększenia  uniwersalności



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

9

zastosowań.
F. Rury  przyłączne  z  tworzyw  sztucznych  zestawy  do  podłączenia  gwintowego
grzejnika,  produkowane  do  połączeń  „z  boku”  lub  „od  dołu”  w  zależności  od  typu
grzejnika
G. Wydłużki  „U”  –  kształtowe  i  złączki  elastyczne  stosowane  w  celu  kompensacji
wydłużeń  cieplnych  w  instalacjach  (temperatura  pracy  instalacji  jest  różna  od
temperatury  montażu,  także  podczas  eksploatacji  następują  wahania  temperatury
czynnika grzewczego, co powoduje wydłużenia i kurczenia termiczne). 

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła

Grzejniki  stalowe  płytowe  można  podłączać  do  instalacji  z  boku  lub  od  dołu.  W
grzejnikach  tych  mieści  się  mała  ilość  wody,  więc  szybko  zmienia  się  temperatura  ich
powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody. 

2.2.1.3. Armatura
a) Zabezpieczenie układu 
Naczynia wzbiorcze:
− układ z otwartym naczyniem wzbiorczym,
− układ  zamknięty:  kompensacja  rozszerzalności  cieplnej  wody  dokonywana  jest  za

pomocą wzbiorczego naczynia przeponowego. 
Zawory  bezpieczeństwa  ich  zadaniem  jest  nie  dopuścić  do  przekroczenia
maksymalnego ciśnienia w instalacji i jej zapowietrzenia. W zależności od typu połączeń
instalacji  mogą  być  kołnierzowe  lub  gwintowane,  jako  konstrukcje  membranowe,
sprężynowe lub ciężarkowe.
b) Zawory 
Zawory  i  głowice  termostatyczne  –  zapewniają  utrzymywania  stałej  temperatury
pomieszczenia,  niezależnie  od  warunków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  danego
pomieszczenia.  Przeznaczone  szczególnie  do  współpracy  z  grzejnikami  o  małej
pojemności wodnej, np. konwektorami, wyposażonymi w automatykę źródła ciepła.

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do
montażu instalacji c.o. mogą być zastosowane:
– systemy mocowania rurociągów i ich elementów,
– przepusty  ogniowe  dla  rurociągów  –  masy  i  zaprawy  ognioochronne  (dla  połączeń

różnych stref pożarowych),
– rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych),
– śrubunki grzejnikowe,
– zawory regulacyjne podpionowe,
– termometry, manometry i termo-manometry,
– programatory pogodowe,
– luty i pasty do lutowania rurociągów miedzianych,
– elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
– pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych,
– uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów,
– kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych,
– prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe,
– chemia instalacyjna,
– elementy  wykonawcze  i  instalacje  (okablowanie)  automatycznego  sterowania

instalacją centralnego ogrzewania wodnego.

2.2.2. Materiały do wykonania kotłowni
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-  gazowy kocioł kondensacyjny 35 kW
-  przeponowe naczynie wzbiorcze typu REFLEX N 100 R1
-  pompy obiegowe
-  zasobnik C.W.U. o pojemności 400 m3

-  przeponowe naczynie wzbiorcze 
-  automatyka kotłowni

2.2.4. Materiały do wykonania klimatyzacji
-  przewody klimatyzacyjne
-  jednostki wewnętrzne i zewnętrzne klimatyzacji
-  czynnik chłodniczy

2.3.   Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania
instalacji 
Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mogą
być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  dostarczanych  luzem  jest

zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,
– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte

(bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin
zakończenia robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  wyrobów  nieznanego
pochodzenia.

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.3. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  wykonywania  instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Materiały i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny
być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.

Place  składowe  do  przechowywania  elementów  rurowych  powinny  być  wygrodzone,
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami  na odprowadzenie  wód opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczeń.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów
niemrozoodpornych  lub  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone
przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.

Wyroby  w  miejscu  magazynowania  należy  przechowywać  w  partiach  według
rodzajów,  typów,  odmian,  klas  i  gatunków,  zgodnie  z  wymaganiami  norm  wyrobów,  w
sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w
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worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianych  półkach  wentylowanych,  w
ilości warstw nie większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.1. Sprzęt  i  narzędzia  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania

wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
– pion murarski,
– łata murarska,
– łata ważona i łata kierunkowa,
– wąż wodny,
– poziomnicę uniwersalną,
– sznur murarski,
– kątownik murarski,
– wykrój.
b. Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym.
– zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
– spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
– zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,
– zestaw do spawania gazowego,
– prasa do zaciskania złączek na rurze z tworzywa sztucznego,
– giętarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mogą
być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe
należy  prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Transport  materiałów do  wykonywania instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  w
opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie
transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający
uszkodzenie opakowań.

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  Ogólne  zasady  wykonania
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki  przystąpienia  do  robót  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania
wodnego

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  i  odebrać  wszelkie  roboty
budowlano-konstrukcyjne,  wytypowane  jako  niezbędne  do  rozpoczęcia  robót
instalacyjnych.

Sprawdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  SST  należy  potwierdzić  wpisem  do
dziennika  budowy,  zezwalającym  na  prowadzenie  robót  instalacyjnych  centralnego
ogrzewania wodnego.

5.2. Ogólne  zasady  wykonywania  robót  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania
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wodnego – wytyczne montażowe
Roboty  instalacyjne  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy  wykonywać  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  niniejszą  specyfikacją  techniczną  i  zasadami  sztuki
budowlanej branży instalatorskiej.
5.2.1. Rurociąg z rur miedzianych
Podstawową  technologią  łączenia  rur  miedzianych  w  instalacjach  centralnego
ogrzewania wodnego – jest lutowanie kapilarne wykonywane jako:
a) lutowanie miękkie stosowane przy temperaturze poniżej 450°C,
b) lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyżej 450°C.

Szczelina  pomiędzy  łączonymi  elementami  musi  posiadać  szerokość  w  określonych
granicach,  aby  powstał  efekt  zwany  kapilarnym.  Ze  względu  na  możliwość  uszkodzeń
powierzchni  rur  przy  temperaturze  powyżej  400°C,  co  może  zmniejszyć  odporność
korozyjną  przewodów  miedzianych,  połączenia  przewodów  w  instalacjach  c.o.  do
średnicy  28  mm  włącznie  mogą  być  wykonywane  jedynie  przez  lutowanie  miękkie,
natomiast lutowanie twarde stosować do rur o średnicy powyżej 28 mm.

Można stosować także technologię łączenia rur miedzianych w instalacjach wodnych
metodą  spawania  –  może  być  ona  stosowana  przy  wystąpieniu  następujących
warunków:
1) grubość ścianki rury wynosi minimum 1,5 mm,
2) średnica rury jest większa niż 35 mm.

Konieczność  stosowania  metody  spawania  występuje  właściwie  tylko  przy
wykonywaniu rurociągów  powyżej  108  mm.  Dla  większych  średnic  praktycznie  nie  jest
możliwe  tworzenie  złączy  z  efektem  kapilarnym.  Dlatego  też  dopuszcza  się  metodę
spawania, lecz tylko z jednym rodzajem złącza – doczołowym, stosowanym do łączenia:
– rur o równej (jednakowej) średnicy,
– rur redukowanych symetrycznie,
– rur redukowanych mimośrodowo,
– wyoblenia z rurą odgałęzienia.
Do spawania miedzi stosuje się następujące rodzaje spawania:
– spawanie gazowe prętami spawalniczymi,
– spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego prętami spawalniczymi.

Natomiast  w  warunkach  występujących  na  budowie  stosowany  jest  podstawowy
rodzaj spawania, tj. przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego.

Metoda  spawania  jak  i  metoda  lutospawania  są  technologiami  przystosowanymi  do
łączenia  rur  o  dużych  średnicach,  np.  do  celów  przemysłowych.  Przy  wykonywaniu
instalacji c.o. w zakresie średnic 10-54 mm metoda lutowania kapilarnego w zupełności
zapewnia dostateczną szczelność połączeń.

W  montażu  instalacji  wodnych  z  rur  miedzianych  obowiązuje  zasada  stosowania
materiałów  jednorodnych  w  całej  instalacji,  tj.  miedzi  oraz  takich  jej  stopów  jak:
mosiądze, brązy, miedzionikle.

Gwarancją  wykonania  dobrej  jakości  instalacji  wodnych  z  rur  miedzianych  jest
stosowanie  łączników  i  rur  produkowanych  fabrycznie  oraz  posiadających  dokument
dopuszczający do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Kompensację  wydłużeń  cieplnych  rurociągów  miedzianych  uzyskuje  się  przez
zastosowanie: kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej.
Graniczna długość rurociągu nie wymagająca kompensacji wynosi 5,0 m.

Kompensację  naturalną  wydłużeń  liniowych  rurociągów  miedzianych  uzyskuje  się
przez  zmianę  kierunku  prowadzenia  przewodów  i  właściwe  rozmieszczenie  punktów
stałych, a także prawidłowe rozmieszczenie uchwytów przesuwnych, tzn. pozostawienie
odpowiedniej  długości  odcinka  swobodnego,  który  przejmie  wydłużenie  Δ  L  przewodu
ograniczonego punktami stałymi.

Kompensację  sztuczną  uzyskuje  się  przez  wbudowanie  w  rurociąg  elementów
instalacji  zwanych  kompensatorami;  podstawową  zasadą  przy  wbudowywaniu,  np.
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kompensatora  U-kształtowego jest  umieszczenie  go  w środku między punktami  stałymi
na  przewodzie;  kompensator  powinien  być  mocowany  punktem  stałym  w  osi  symetrii
wierzchołka.  Natomiast  przy  układaniu  rurociągu,  np.  w  szachcie  instalacyjnym,  gdzie
jest mało miejsca powinien być wbudowany kompensator osiowy mieszkowy.

Konstrukcję  punktu  stałego  dla  rurociągów  miedzianych  wykonać  wg  zaleceń
PN-93/C-04607. Rurociągi układane w bruzdach powinny być na całej długości owinięte
taśmą  lub  osłoną  elastyczną,  szczególnie  zalecane  jest  stosowanie  rur  w  otulinie
fabrycznej,  która  zabezpiecza  rurociąg  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  na  skutek
tarcia o ścianki bruzdy i stanowi równocześnie izolację cieplną.

Rurociągi  układane  w  ścianach  pod  tynkiem  powinny  mieć  zwiększoną  grubość
otuliny  w  obszarach  łączników,  np.  trójników,  kolan,  łuków  itp.,  by  zapewnić  w  miarę
swobodny ruch powodowany wydłużeniami termicznymi. Podobnie rurociągi układane na
stropach  w  warstwach  podłogowych  powinny  być  na  całej  długości  zabezpieczone
osłoną  elastyczną  lub  rurą  osłonową  w  celu  oddzielenia  ich  od  bryły  budynku;  osłona
taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.

W  celu  przedłużenia  żywotności  rurociągów miedzianych,  należy  na  wlocie  instalacji
wodociągowej  wbudować  filtr  z  siatką  miedzianą  o  oczkach  50-80  mikrometrów,
zatrzymujący zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą uszkadzać ochronną warstwę
tlenków  miedzi  na  wewnętrznej  powierzchni  rurociągów,  a  także  uniemożliwiający
przedostawanie się produktów korozji do wewnętrznej instalacji z rur miedzianych.

W  zakresie łączenia z innymi materiałami:  nie ma żadnych ograniczeń w łączeniu w
jednej instalacji rurociągów z miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementów, armatury i
urządzeń  wykonanych  ze  stali  kwasoodpornej,  ze  stali  węglowej  platerowanej  stalą
kwasoodporną oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej na korozję.

5.2.2. Rurociąg z rur PP-R łączonych metodą zgrzewania
– przygotować  zgrzewarkę  poprzez  dobranie  odpowiednich  końcówek  grzejnych  i

nagrzanie do temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),
– przyciąć równo końce przewodu (najlepiej nożycami specjalnymi) i zaznaczyć długość

zgrzewania,
– odtłuścić i oczyścić powierzchnie zgrzewane,
– wsunąć  jednocześnie  rurę  i  część  mufową  kształtki  na  końcówki  zgrzewarki  bez

obracania i używania dużej siły podczas wciskania elementów,
– po  nagrzaniu  obu  elementów  wysunąć  je  z  końcówek  zgrzewarki  i  natychmiast

połączyć ze sobą, również bez wykonywania obrotów elementów,
– odczekać  do  schłodzenia  połączenia  bez  poruszania  elementami,  a  po  2  godzinach

można napełniać instalację cieczą grzejną,
– po  upływie  24  godzin  od  zakończenia  robót  montażowych  należy  wykonać  próbę

ciśnieniową,  przy  czym  ciśnienie  próby  musi  wynosić  150%  ciśnienia  roboczego
instalacji.

5.2.3. Rurociąg  z  rur  PEX-AL-PEX  łączonych  metodą  zaprasowywania  lub
skręcania złączkami
– cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
– gięcie rury: ręczne ze sprężyną lub bez, albo gięcie giętarką ręczną lub elektryczną,
– przygotowanie  końca  rury  do  montażu  kształtki:  fazowanie,  kalibrowanie,

rozwiercanie,
– osadzenie  złączki  a  następnie  jej  zaprasowanie  lub  skręcenie,  w  zależności  od

systemu połączeń.

5.3. Organizacja robót instalacyjnych 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone
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przez  wyznaczoną  jednostkę  uprawnienia  wykonawcze  (np.  certyfikat  wydany  przez
producenta  lub  „Książeczkę spawacza”  z  uprawnieniami  w określonym,  wymaganym
zakresie),

– prace  o  znikomym  niebezpieczeństwie  można  wykonywać  w  pojedynkę,  natomiast
wszelkie  roboty  spawalnicze  wymagają  minimum  współpracy  jednego  pomocnika.
Przy  zorganizowaniu  pracy  grupami  (zespołami)  liczebność  zespołu  należy
dostosować  optymalnie  do  rodzaju,  miejsca  i  warunków bezpiecznego  wykonywania
robót,

– racjonalne  urządzenie  stanowiska  pracy  z  dogodnym  rozmieszczeniem  i
posegregowaniem  materiałów  instalacyjnych  (w  miejscu  montażu  wolny  pas  o
szerokości,  jeśli  to  jest  możliwe,  min.  60  cm,  dalej  materiały  i  sprzęt  najbardziej
potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy materiałowe i drogi transportowe),

– zachowywanie  zasad  montażu  technologicznego,  w  tym  unikanie  jednoczesnego
rozpoczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,

– zastosowanie  odpowiednich  rusztowań  lub  drabin  (technicznie  niezbędnych  i
ekonomicznie uzasadnionych),

– zaopatrzenie  robotników  we  właściwy  sprzęt  do  wykonywania  robót  instalacyjnych  i
towarzyszących  oraz  w  wymagany  przepisami  sprzęt  ochronny.  Szczególnie
wykonywanie  robót  spawalniczych  wymaga  rygorystycznego  przestrzegania  zasad
bhp  –  stosowanie  odpowiednich  masek  lub  okularów  ochronnych,  skórzanych
fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia,

– dostarczanie  materiałów  do  zainstalowania  na  stanowiska  robocze  w  sposób
wykluczający przestoje,

– zorganizowanie  robót  systemem  instalowania  równomiernego  (podział  instalacji  na
elementy  uzasadnione  technologicznie  np.  piony,  kondygnacje,  odgałęzienia  itp.  lub
wg planu ogólnego: „zasilanie-rurociągi-odbiorniki”),

– wykonawca  musi  posiadać  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał
techniczny,  a  także  dysponować  osobami  zdolnymi  do  wykonania  i  nadzorowania
robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV  45000000-7,  pkt  6  oraz  jako  wytyczne  w  PN-64/B-10400  „Urządzenia
centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.  Wymagania  i
badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego
ogrzewania wodnego

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego
należy spełnić warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzić badania
wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.3. Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  centralnego  ogrzewania
wodnego

Należy  dokonać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji
technicznych  dla  robót,  które  koniecznie  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  robót
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego. 
Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.

Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta
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parametry  techniczne  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek
zamawiającego  przez  niezależne  jednostki  certyfikacyjne,  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanej  instalacji
centralnego  ogrzewania  wodnego  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji i instrukcjami producentów. 

Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  prawidłowości  montażu
rurociągów  ze  względu  na  miejsce  ułożenia  i  stosowane  przekroje  przewodów  oraz
sposoby ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej
co do ich:
– ilości,
– wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,
– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej

itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania
wodnego, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych
wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania polegają m.in. na:
a) sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przez

porównanie  wykonanych  instalacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną  oraz  ze  zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;
sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  i
pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się z dokładnością  do 10 mm,
elementy  pozostałe  należy  policzyć  z  dokładnością  do  jednej  sztuki.  Ilości
normatywne  niektórych  elementów  instalacji  mogą  być  uzależnione  od  podstawy
wyceny  lub  wytycznych  producenta  i  zależą  od  ilości  innych  materiałów  np.  ilość
podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są wyszczególnione w „Przedmiarze robót”,
dlatego  po  ich  przeliczeniu  należy  sprawdzić  ilości  wymagane  w  materiałach
źródłowych.

b) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno”
Próby  ciśnieniowe  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy  przeprowadzić
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Każdy  producent  powinien  podać  parametry  próby  ciśnieniowej  dla  swoich  rur  i
najlepiej  skorzystać  z  informacji  źródłowej,  którą  można  dołączyć  jako  załącznik  do
niniejszej  ST.  Można  także  wykonać  próbę  ciśnieniową  według  procedury
standardowej, określonej w „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru instalacji”.
Próbę  przeprowadza  się  po  zmontowaniu  instalacji,  przy  ciśnieniu  półtora  razy
większym  od  ciśnienia  roboczego  (ciśnienie  próbne),  nie  większym  jednak  od
ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.

Ze  względu  na  możliwość  termicznych  i  ciśnieniowych  odkształceń  przewodów
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próby dzielimy na wstępną i zasadniczą.
Podczas  próby  wstępnej,  w  ciągu  30  minut  (w  odstępach  co  10  minut)  należy  w

instalacji  dwukrotnie  wytworzyć ciśnienie  próbne.  Po  ostatnim  podniesieniu  ciśnienia
do wartości  próbnej  w ciągu  następnych  30  minut  ciśnienie  nie  powinno  obniżyć  się
więcej niż o 0,6 bara.

Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej  i  trwać 2  godziny.
W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej)
nie powinien być większy niż 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy
dopuszczone  do  pracy  przy  niższym  ciśnieniu,  na  przykład  przeponowe
naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco”
Próbę  ciśnieniową  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  „na  gorąco”  należy
przeprowadzić po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona:

– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
– wyregulowanie  przepływu  czynnika  grzejnika  (przez  rurociągi  i  grzejniki)  dla

uzyskania założonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe  zasady  obmiaru  robót  instalacyjnych  przy  wykonywaniu
instalacji 

7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic)  rur oblicza
się  w  metrach  wg  wymiarów  sprawdzonych  na  budowie,  a  podanych  w  dokumentacji
projektowej.  Obmiaru  niektórych  rur  dokonuje  się  w  innych  jednostkach,  zależnych  od
podstawy  wyceny  lub  wytycznych  producenta  np.  rury  przyłączne  w  sztukach  lub
kompletach.

Przy  wykonywaniu  połączeń  spawanych  rurociągów  o  większych  średnicach
nominalnych  (powyżej  ø  40  mm  i  grubości  ścianki  ponad  3,2  mm)  oprócz  ilości
układanych rur, należy policzyć ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym:
– długość rurociągów mierzy się  wzdłuż ich osi,  do  ogólnej  długości  rurociągów wlicza

się  długości  rur  przyłącznych  do  grzejników  (gałązek),  armaturę  łączoną  na  gwint  i
łączniki,

– do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń,
– zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,
– całkowitą  długość  rurociągów  przy  próbach  instalacji  centralnego  ogrzewania  na

szczelność  (na  zimno)  lub  próbach  na  gorąco  stanowi  suma  długości  rurociągów
zasilających i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. Ilości  pozostałych  elementów  oblicza  się  w  sztukach,  kompletach,  złączach  wg
wytycznych  podstawy  wyceny.  Badania  szczelności  instalacji  mogą  być  odniesione  do
łącznej długości rurociągów stanowiących instalację.

7.2.3. W  przypadkach  niejasności  należy  sporządzać  obmiary  robót  w  jednostkach
podanych  nad  poszczególnymi  tablicami  katalogów,  stanowiącymi  podstawy  wyceny
poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  istotnymi  elementami
ulegającymi zakryciu są wszelkie rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub
szachtach  ścian  i  stropów  oraz  części  składowe  elementów,  które  dalej  traktowane  są
jako komplet np. napęd (siłownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badań
porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  elementy
ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności instalacji – próba
ciśnieniowa „na zimno” i dlatego należy tak zorganizować prace, aby pozytywny wynik tej
próby umożliwił dalsze prace związane z „zakrywaniem” instalacji.

Jeżeli  jakikolwiek  wynik  badania  jest  negatywny,  takie  roboty  ulegające  zakryciu  nie
powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje
materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  materiałów  oraz  robót
ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika  budowy  i  może  stanowić  podstawę  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót (jeśli strony przyjęły taką formę rozliczenia robót).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót – dokumentację powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu,
4. korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich

zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robót,
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– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót,

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Negatywny  wynik  jakichkolwiek  badań  skutkuje  tym,  że  roboty  przy  wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika
oraz trwałości elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku
do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich
wykonania i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich

uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności  lub niezgodności  wykonania robót instalacyjnych centralnego

ogrzewania wodnego z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia

końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  instalacji  c.o.  po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH
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9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  może  być
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym odbiorze
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy  rozliczenia  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Podstawy  rozliczenia  robót  stanowią  określone  w  dokumentach  umownych
(kosztorysie  ofertowym)  ceny  jednostkowe  i  ilości  robót  zaakceptowane  przez
zamawiającego.
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych

umożliwiających wykonanie robót,
– w  nakładach  na  montaż  rurociągów  centralnego  ogrzewania  uwzględniono:

wmontowanie  odpowiedniej  ilości  łączników  lub  kształtek,  nakłady  związane  z
umocowaniem rurociągów na ścianach i w kanałach oraz zmontowanie odpowiedniej
ilości  punktów stałych, założenie  na rurociągach tulei  przy przejściach przez ściany i
stropy budynków.
Nakłady  na  kompletowanie  i  próbę  szczelności  grzejników  członowych  stosuje  się

jedynie w przypadku gdy czynności te wykonywane są bezpośrednio na placu budowy.
Nakłady na montaż rur przyłącznych do grzejników ustalono dla kompletu tych rur, tj.

zasilającej  i  powrotnej  łącznie.  Niezależnie  od  tego  długość  rur  przyłącznych wlicza się
do ogólnej długości rurociągu danej średnicy.
Ceny jednostkowe obejmują także:
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  w  innych  elementach  obiektu,

powstałych na skutek i w trakcie wykonywania robót instalacyjnych,
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany

w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (opisać  sposób  usunięcia  pozostałości  i
odpadów),

– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo.  Instalacje  centralnego  ogrzewania.

Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo.  Temperatury  ogrzewanych
pomieszczeń w budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań
wodnych. Wymagania.

4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo.  Sieci  ciepłownicze.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.
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5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji  ogrzewań  wodnych  systemu  otwartego.
Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
z  naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
wodnych  zamkniętych  systemów  ciepłowniczych.
Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji  ogrzewań  wodnych  i  wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna
rurociągów,  armatury  i  urządzeń.  Wymagania  i
badania odbiorcze.

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez  szwu, ciągnione  i  walcowane na
zimno – ogólnego przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961 Rury  stalowe  bez  szwu,  gładkie  –  ogólnego
przeznaczenia jakościowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury  i  złączki  ze  stali  niestopowej  do  transportu
wody i innych płynów wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne  ogrzewanie  –  Grzejniki  członowe
odlewane.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne  ogrzewanie  –  Grzejniki  członowe
odlewane – Uszczelki.

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne  ogrzewanie  –  Grzejniki  członowe
odlewane – Korki i złączki.

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania  nieniszczące  rur  stalowych.  Część  7:
Automatyczne  badanie  ultradźwiękowe  rur
stalowych  bez  szwu  i  spawanych  (z  wyłączeniem
rur  spawanych  łukiem  krytym)  w  celu  wykrycia
nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie.

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie  systemami  ogrzewania.  Część  5:
Start-stopowe  programatory  dla  systemów
grzewczych.

21. PN-EN 14597:2007 Urządzenia  sterowania  temperaturą  i  ograniczniki
temperatury  systemów  wytwarzania  ciepła
(systemów centralnego ogrzewania).

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw
termoplastycznych.  Część  1:  Oznaczanie
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właściwości błony klejowej.

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/
A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany  polietylen  (PE-X).  Część  1:
Wymagania ogólne.

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/
A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury.

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki.

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany  polietylen  (PE-X).  Część  5:
Przydatność systemu do stosowania.

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Ustawy
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz.
U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności,  oraz sposobu oznaczania  wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne

Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Zeszyt 2:  Wytyczne  projektowania instalacji  centralnego ogrzewania – wyd. COBRTI

INSTAL.
– Zeszyt  6:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych  –  wyd.

COBRTI INSTAL.
– Zeszyt  8:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  węzłów  ciepłowniczych  –  wyd.

COBRTI INSTAL.
– Zeszyt  10:  Wytyczne  stosowania  i  projektowania  instalacji  z  rur  miedzianych  –  wyd.

COBRTI INSTAL.
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji w ramach zadania: 

„Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku oświatowego na budynek 

usługowo-magazynowy, budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą techniczną z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy 

Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• montaŜ rurociągów, 
• montaŜ armatury, 

•   montaŜ urządzeń, 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
•  regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami. 

2. MATERIAŁY 
• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
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2.1.1. Instalacja wody  
Wodę na cele sanitarne i do instalacji grzewczej naleŜy doprowadzić z projektowanego przyłącza wody 
zasilanego z istniejącej sieci wodociągowej.  
Instalację wody zimnej i ciepłej moŜna wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PP typ 3, PN16 dla wody 
zimnej i typ 3 PN20 dla wody ciepłej. MoŜliwe jest zastosowanie w instalacji wody  rur z tworzywa sztucznego z  
innego materiału np. z rur z POLIETYLENU  typ PEX-c bez osłony antydyfuzyjnej, lub Wirsbo-PEX  10bar wg ISO 
4065. Dopuszcza się wykonanie instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek z 
uszczelnieniem taśmą teflonową, lub rur miedzianych  

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Kanalizację sanitarną odprowadza się jednym przykanalikiem do projektowanego przyłącza ks remontowanego 
budynku oświaty. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanaliz.  kielichowych z nieplastyfikowanego  polichlorku winylu 
PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. o średnicach Dz40,32,50, Dz75, Dz110 i Dz160mm, 
łączonych na wcisk z uszczelką. 

• Kształtki do instalacji kanalizacyjnej z PVC. 
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów 

i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
2.2. Armatura dla instalacji wod-kan 
Instalacja wody  ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o zwykłym 
standardzie. Armaturę montować mosięŜną chromowaną . Instalację wody wyposaŜyć w następującą typową 
armaturę, przybory i urządzenia: 

• zawory kulowe odcinające  
• Baterie umywalkowe ścienne, 

• Baterie zlewozmywakowe 
• Baterie natryskowe 

Instalacja kanalizacyjna powinna zostać wyposaŜona w: 

• wpusty kanalizacyjne z zasyfonowaniem 
• piony kanalizacyjne wyposaŜone w rewizje pionową dn110 mm i dn75 oraz rurę wywiewną zakończoną 

kominkiem wentylacyjnym dn110/160 i dn75/110 

• umywalki ceramiczna, muszle ustępowe, zlewy, zlewozmywaki ,  

• i inne materiały pomocnicze 
Armatura dla instalacji wody musi być wykonana z materiałów dostosowanych do instalacji 
na której będzie zamontowana. Nie moŜe dochodzić do powstawania ogniw elektrochemicznych pomiędzy 
instalacją a armaturą. 
Zawory antyskaŜeniowe typu BA składające się z dwóch zaworów zwrotnych i komory 
pośredniej powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
- ciśnienie nominalne PN10 
- temperatura pracy: 0 ÷ +65°C 
- połączenie z rurociągiem: gwint zewnętrzny 
- wykonanie materiałowe: 
- korpus: brąz 
- zawory zwrotne: mosiądz + PPO (Polioksyfenylen) 
- zawór upustowy: mosiądz + PPO (Polioksyfenylen) 
- spręŜyna: stal nierdzewna 
- membrany i uszczelki: NBR i silikon 
- śruby i gniazdo: stal nierdzewna 
- uchwyt: PA66 (Poliamid) lub PC (Poliwęglan) 
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- praca w pozycji poziomej. 
Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy dn1” zastosowany w instalacji musi posiadać 
atest do stosowania na rynku krajowym oraz charakteryzować się następującymi cechami: 
- zabudowa na rurociągach poziomych 
- wyposaŜone liczydło wskazówkowo-bębenkowe pracujące w suchej przestrzeni 
- wyposaŜone w sprzęgło magnetyczne 
- ciśnienie nominalne PN16 
- maksymalna temperatura pracy: 50°C 
- połączenie z rurociągiem: gwint zewnętrzny. 
Zawory kulowe przeznaczone do wody zimnej oraz ciepłej. Cechy zaworów uŜytych w instalacji: 
- ciśnienie nominalne PN20 
- zakres temperatur roboczych: –5 ÷ +120°C 
- wykonanie materiałowe: 
- kadłub, wkrętka, kula: mosiądz z powłoką nikiel-chrom 
- trzpień: mosiądz 
- uszczelnienie kuli: PTFE 
- uszczelnienie trzpienia: pierścienie uszczelniający typu O – NBR. 
- chwyt (rączka): stal węglowa z powłoką malarską koloru czerwonego 
Zawory zwrotne przeznaczone do wody zimnej. Cechy zaworów uŜytych w instalacji: 
- ciśnienie nominalne PN10 
- zakres temperatur roboczych: do +100°C 
- wykonanie materiałowe: 
- kadłub, wkrętka, kula: mosiądz 
- grzybek: tworzywo sztuczne 
- uszczelka grzybka: uszczelka płaska NBR 
- spręŜyna: stal kwasoodporna. 
Zawory wypływowe ze złączką do węŜa zgodne z wymogami PN-M-75208:1975 wykonane z 
mosiądzu, z mosięŜnymi złączkami do węŜa. 
Baterie zlewozmywakowe zgodne z PN-EN 817:2000 z głowicą ceramiczną, 
jednouchwytowe, jednootworowe, z ruchomą wylewką, zlewozmywakowe, ścienne. 
Baterie umywalkowe mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2000 z głowicą ceramiczną, 
jednouchwytowe, jednootworowe, ze stałą wylewką, umywalkowe, ścienne. 
Umywalki ceramiczne wiszące wyposaŜone w otwór odpływowy z przelewem, zgodny z 
normą PN-EN 1433004, wyposaŜone w syfon umywalkowy z polipropylenu. 
Miski ustępowe lejowe, gatunek I (zgodnie z PN-78/B-12630) z odpływem, ze spłuczką 
ceramiczną, spłukiwanie 3/6 dm3 z deską sedesową systemową twardą z tworzywa duroplast. 
Miski ustępowe lejowe zawieszane na stelaŜu ze spłuczką podtynkową 
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej zgodny z PN-EN 695 wyposaŜony w syfon  z polipropylenu 
Zlewy jednokomorowe Ŝel. 
Wszystkie materiały instalacji wodociągowych stykające się bezpośrednio z wodą 
muszą mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny. Ponad to, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U.Nr61,poz417) zastosowanie materiału lub 
wyrobu uŜywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny 
higienicznej właściwego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora 
sanitarnego (§18 ust.1). 

2.3. Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, 
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• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposaŜenia 
• Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 

składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. MontaŜ rurociągów 
• Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PP typ 3, PN16 dla wody zimnej i 

typ 3 PN20 dla wody ciepłej, o połączeniach zgrzewanych. MontaŜ rur PP wykonać zgodnie z zaleceniami 
technologii  ORGANIKA PROPEX. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
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– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– załoŜenie tulei ochronnych, 
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

5.2. MontaŜ kanalizacji wewnętrznej 
MontaŜ systemu kanalizacji wewnątrz budynku powinien się odbywać zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 12056-5:2002, i PN-81/B-10700.01 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych”. 
Połączenia kielichowe rur z PVC typu naleŜy wykonywać przy uŜyciu uszczelek systemowych. Bosy koniec rury, 
sfazowany pod kątem 15÷20°, naleŜy wsunąć do kielicha przy uŜyciu pasty poślizgowej , tak aby odległość 
między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5÷1,0 cm. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów 
poziomych, załoŜonych w projekcie technicznym mogą wynosić +-10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają 
z zastosowania trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady 
osiowego montaŜu przewodów. Odgałęzienie przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za 
pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45°, stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest 
dopuszczalne. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone są w całości w  wykopie wewnątrz budynku, ze spadkami w kierunku 
projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160PVC. Średnice i spadki zgodnie z PN-92/B-01707. Z 
uwagi na długość instalacji kanalizacyjnej w posadzce (ok. 30m)  w połowie trasy zaprojektowano studzienkę z 
rewizją kanalizacyjną, umoŜliwiającą kontrolę i przeczyszczenie poziomu kanalizacji sanitarnej.   
Piony kanalizacyjne i podejścia pod przybory naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów systemowych z wkładkami z gumy. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem, o ile 
instrukcje producenta nie mówią inaczej, na pionach naleŜy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe, i co 
najmniej jedno mocowanie przesuwne. 
Wszystkie elementy pionów muszą być mocowane niezaleŜnie. 
 Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
- dla rur PVC o średnicy zewnętrznej od 50 do 110 mm - 1,00 m 
- dla rur z PVC o średnicy zewnętrznej powyŜej 110 mm - 1,25 m 
Zastosować uchwyty ze stali nierdzewnej. 
Pionowe przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje. Rewizje zabudować na wysokości 20-30 cm 
nad posadzką. 
Kompensacja wydłuŜeń termicznych przewodów powinna być osiągnięta poprzez pozostawienie w czasie 
montaŜu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. 
Przewody spustowe naleŜy wyprowadzić ponad dach (na wysokość 0,5÷1,0 m) i zaopatrzyć 
w zakończenia wentylacyjne. NaleŜy zachować odległość co najmniej 4,0 m w poziomie od 
okien i drzwi. Wymagania szczegółowe dotyczące wpustów podano w p.8 PN-92/B-01707. Piony ZD1 i ZD2 
zakończyć zaworem napowietrzająco-odpowietrzającymi dn50. 

5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
• MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

oraz poniŜszymi zaleceniami. 
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Wodomierze montować zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7858-2:1997, PN-B-10720:1998 oraz punktem 
6.7 „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 
Miejsce do ustawienia wodomierza powinno być suche o temperaturze wewnętrznej 
przynajmniej +4°C, oświetlone, łatwo dostępne o minimalnej wysokości 1,80 m. 
Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym armaturę odcinającą przed 
i za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy 
wodomierzem a tą armaturą. Długości proste przed wodomierzem 5x średnica nominalna 
przewodu (5xDn), za wodomierzem 3xDn. Wodomierz naleŜy zamontować współosiowo z 
przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta. Kierunek strzałki na korpusie wodomierza powinien być 
zgodny z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura danej instalacji). 
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleŜy zainstalować w najniŜszych punktach 
instalacji oraz na kaŜdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w 
miejscach łatwo dostępnych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą naleŜy w 
miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy, w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
- zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków - 0,25÷0,35 m 
nad przyborem licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru od osi wylotu podejścia czerpalnego 
- baterie ścienne i mieszacze do natrysków 1,0÷1,5 m nad posadzką basenów, licząc od 
wylotów osi podejść czerpalnych 
- podejścia pod baterie i zawory czerpalne stojące naleŜy wykonać za pomocą łączników elastycznych 
przyłączeniowych("węŜyków"). 
Urządzenia sanitarne naleŜy montować zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-10700.01 
p.2.4 i PN-88/B-01058. 
Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takŜe umywalki i zlewy naleŜy mocować do 
ściany w sposób zapewniający łatwy demontaŜ oraz właściwe uŜytkowanie przyborów. 
Miski ustępowe naleŜy mocować do posadzek stosując śruby ocynkowane oraz kołki rozporowe. Miski ustępowe 
powinny być ze wszystkich stron dostępne. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym naleŜy wyposaŜyć w indywidualne zamknięcia 
wodne (syfony). 
Zlewy naleŜy umieszczać na wysokości 0.50- 0.60 m nad podłogą licząc od góry krawędzi 
miski zlewu. Zlewozmywaki, jeŜeli nie są ustawione na szafkach naleŜy umieszczać na 
wysokości 0.80 -0.90 m. Umywalki naleŜy umieszczać na wysokości 0.75-0.80 m. 
Miski ustępowe powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
• Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
Po całkowitym zakończeniu montaŜu instalacji wody  i wzrokowym sprawdzeniu połączeń naleŜy 
przeprowadzić próbę szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej. Manometr do prowadzenia 
próby podłączamy w najniŜszym punkcie instalacji. Próbę szczelności powinna być wykonana w następujący 
sposób: 
a). Badania szczelności urządzeń naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza 
wewnętrznego powyŜej 00 C. 
b). badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
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robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej; w przypadkach koniecznych moŜe być 
wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemoŜliwe lub utrudnione. 
c). badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub 
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie; po napełnieniu naleŜy przeprowadzić 
kontrolę całego urządzenia, zwracają uwagę czy połączenia przewodów i armatury są 
szczelne. 
d). po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za 
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do 
wykonywania prób ciśnieniowych; instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 
1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niŜ 0,9 MPa, nie powinna 
wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
e). instalację uwaŜa się za szczelną jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia; badanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji naleŜy wykonać dwukrotnie: raz 
napełniając instalację wodą zimną , drugi raz wodą o temperaturze 550 C; podczas drugiej 
próby naleŜy sprawdzić zachowanie wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych; próbę 
szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 

• Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wod-kan naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia armatury sanitarnej (otynkowanie, wykafelkowanie), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
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• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru Robót jest: 
- m2 –izolacji 
- sztuki – dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, urządzeń 
- mb – dla ułoŜonych przewodów wody, kanalizacji  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
• Zasady płatności określa Umowa (projekt umowy w SIWZ) 

• Ogólne zasady dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00. 

• Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 

- zakup materiałów, 
- dostawę materiałów, 
- sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykonanie instalacji wewnętrznych wodociągowych wraz z montaŜem armatury, 
- instalacji kanalizacyjnej wraz z montaŜem przyborów sanitarnych, 
- przejścia przez ściany i stropy 
- roboty zabezpieczające 
- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej  
- wykonanie prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na gorąco 
- wykonanie pomiarów i testów 
- wykonania izolacji termicznej, 
- odbiór techniczny końcowy 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych. 
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze 
PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-92/M-7400 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN- EN -1717- 2002 Ochrona wody przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyflkowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających 
i kanalizacyjnych. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN-EN 1253-1:2002 Wpusty ściekowe w budynkach - Część 1 Wymagania 
PN-EN 1253-2:2002 Wpusty ściekowe w budynkach - Część 2 Metody badań 
PN-EN 1253-3:2002 Wpusty ściekowe w budynkach - Część 3 Sterowanie jakością 
PN-EN 1253-4:2002 Wpusty ściekowe w budynkach - Część 4 Zwieńczenia 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – niezmiękczony poli (chlorek winylu) (PVCU) 
– Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe.  Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-B-02421:2000 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001r. 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych- COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji w ramach zadania: 

„Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku oświatowego na budynek 

usługowo-magazynowy, budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą techniczną z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy 

Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• montaŜ rurociągów, 
• montaŜ armatury, 

•   montaŜ urządzeń, 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
•  regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami. 

2. MATERIAŁY 
• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
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2.1.1. Instalacja wody  
Wodę na cele sanitarne i do instalacji grzewczej naleŜy doprowadzić z projektowanego przyłącza wody 
zasilanego z istniejącej sieci wodociągowej.  
Instalację wody zimnej i ciepłej moŜna wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PP typ 3, PN16 dla wody 
zimnej i typ 3 PN20 dla wody ciepłej. MoŜliwe jest zastosowanie w instalacji wody  rur z tworzywa sztucznego z  
innego materiału np. z rur z POLIETYLENU  typ PEX-c bez osłony antydyfuzyjnej, lub Wirsbo-PEX  10bar wg ISO 
4065. Dopuszcza się wykonanie instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek z 
uszczelnieniem taśmą teflonową, lub rur miedzianych  

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Kanalizację sanitarną odprowadza się jednym przykanalikiem do projektowanego przyłącza ks remontowanego 
budynku oświaty. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanaliz.  kielichowych z nieplastyfikowanego  polichlorku winylu 
PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. o średnicach Dz40,32,50, Dz75, Dz110 i Dz160mm, 
łączonych na wcisk z uszczelką. 

• Kształtki do instalacji kanalizacyjnej z PVC. 
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów 

i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
2.2. Armatura dla instalacji wod-kan 
Instalacja wody  ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o zwykłym 
standardzie. Armaturę montować mosięŜną chromowaną . Instalację wody wyposaŜyć w następującą typową 
armaturę, przybory i urządzenia: 

• zawory kulowe odcinające  
• Baterie umywalkowe ścienne, 

• Baterie zlewozmywakowe 
• Baterie natryskowe 

Instalacja kanalizacyjna powinna zostać wyposaŜona w: 

• wpusty kanalizacyjne z zasyfonowaniem 
• piony kanalizacyjne wyposaŜone w rewizje pionową dn110 mm i dn75 oraz rurę wywiewną zakończoną 

kominkiem wentylacyjnym dn110/160 i dn75/110 

• umywalki ceramiczna, muszle ustępowe, zlewy, zlewozmywaki ,  

• i inne materiały pomocnicze 
Armatura dla instalacji wody musi być wykonana z materiałów dostosowanych do instalacji 
na której będzie zamontowana. Nie moŜe dochodzić do powstawania ogniw elektrochemicznych pomiędzy 
instalacją a armaturą. 
Zawory antyskaŜeniowe typu BA składające się z dwóch zaworów zwrotnych i komory 
pośredniej powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
- ciśnienie nominalne PN10 
- temperatura pracy: 0 ÷ +65°C 
- połączenie z rurociągiem: gwint zewnętrzny 
- wykonanie materiałowe: 
- korpus: brąz 
- zawory zwrotne: mosiądz + PPO (Polioksyfenylen) 
- zawór upustowy: mosiądz + PPO (Polioksyfenylen) 
- spręŜyna: stal nierdzewna 
- membrany i uszczelki: NBR i silikon 
- śruby i gniazdo: stal nierdzewna 
- uchwyt: PA66 (Poliamid) lub PC (Poliwęglan) 
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- praca w pozycji poziomej. 
Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy dn1” zastosowany w instalacji musi posiadać 
atest do stosowania na rynku krajowym oraz charakteryzować się następującymi cechami: 
- zabudowa na rurociągach poziomych 
- wyposaŜone liczydło wskazówkowo-bębenkowe pracujące w suchej przestrzeni 
- wyposaŜone w sprzęgło magnetyczne 
- ciśnienie nominalne PN16 
- maksymalna temperatura pracy: 50°C 
- połączenie z rurociągiem: gwint zewnętrzny. 
Zawory kulowe przeznaczone do wody zimnej oraz ciepłej. Cechy zaworów uŜytych w instalacji: 
- ciśnienie nominalne PN20 
- zakres temperatur roboczych: –5 ÷ +120°C 
- wykonanie materiałowe: 
- kadłub, wkrętka, kula: mosiądz z powłoką nikiel-chrom 
- trzpień: mosiądz 
- uszczelnienie kuli: PTFE 
- uszczelnienie trzpienia: pierścienie uszczelniający typu O – NBR. 
- chwyt (rączka): stal węglowa z powłoką malarską koloru czerwonego 
Zawory zwrotne przeznaczone do wody zimnej. Cechy zaworów uŜytych w instalacji: 
- ciśnienie nominalne PN10 
- zakres temperatur roboczych: do +100°C 
- wykonanie materiałowe: 
- kadłub, wkrętka, kula: mosiądz 
- grzybek: tworzywo sztuczne 
- uszczelka grzybka: uszczelka płaska NBR 
- spręŜyna: stal kwasoodporna. 
Zawory wypływowe ze złączką do węŜa zgodne z wymogami PN-M-75208:1975 wykonane z 
mosiądzu, z mosięŜnymi złączkami do węŜa. 
Baterie zlewozmywakowe zgodne z PN-EN 817:2000 z głowicą ceramiczną, 
jednouchwytowe, jednootworowe, z ruchomą wylewką, zlewozmywakowe, ścienne. 
Baterie umywalkowe mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2000 z głowicą ceramiczną, 
jednouchwytowe, jednootworowe, ze stałą wylewką, umywalkowe, ścienne. 
Umywalki ceramiczne wiszące wyposaŜone w otwór odpływowy z przelewem, zgodny z 
normą PN-EN 1433004, wyposaŜone w syfon umywalkowy z polipropylenu. 
Miski ustępowe lejowe, gatunek I (zgodnie z PN-78/B-12630) z odpływem, ze spłuczką 
ceramiczną, spłukiwanie 3/6 dm3 z deską sedesową systemową twardą z tworzywa duroplast. 
Miski ustępowe lejowe zawieszane na stelaŜu ze spłuczką podtynkową 
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej zgodny z PN-EN 695 wyposaŜony w syfon  z polipropylenu 
Zlewy jednokomorowe Ŝel. 
Wszystkie materiały instalacji wodociągowych stykające się bezpośrednio z wodą 
muszą mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny. Ponad to, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U.Nr61,poz417) zastosowanie materiału lub 
wyrobu uŜywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny 
higienicznej właściwego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora 
sanitarnego (§18 ust.1). 

2.3. Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, 
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• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposaŜenia 
• Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. 

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 

składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. MontaŜ rurociągów 
• Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PP typ 3, PN16 dla wody zimnej i 

typ 3 PN20 dla wody ciepłej, o połączeniach zgrzewanych. MontaŜ rur PP wykonać zgodnie z zaleceniami 
technologii  ORGANIKA PROPEX. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
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– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– załoŜenie tulei ochronnych, 
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

5.2. MontaŜ kanalizacji wewnętrznej 
MontaŜ systemu kanalizacji wewnątrz budynku powinien się odbywać zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 12056-5:2002, i PN-81/B-10700.01 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych”. 
Połączenia kielichowe rur z PVC typu naleŜy wykonywać przy uŜyciu uszczelek systemowych. Bosy koniec rury, 
sfazowany pod kątem 15÷20°, naleŜy wsunąć do kielicha przy uŜyciu pasty poślizgowej , tak aby odległość 
między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5÷1,0 cm. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów 
poziomych, załoŜonych w projekcie technicznym mogą wynosić +-10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają 
z zastosowania trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady 
osiowego montaŜu przewodów. Odgałęzienie przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za 
pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45°, stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest 
dopuszczalne. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone są w całości w  wykopie wewnątrz budynku, ze spadkami w kierunku 
projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160PVC. Średnice i spadki zgodnie z PN-92/B-01707. Z 
uwagi na długość instalacji kanalizacyjnej w posadzce (ok. 30m)  w połowie trasy zaprojektowano studzienkę z 
rewizją kanalizacyjną, umoŜliwiającą kontrolę i przeczyszczenie poziomu kanalizacji sanitarnej.   
Piony kanalizacyjne i podejścia pod przybory naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów systemowych z wkładkami z gumy. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem, o ile 
instrukcje producenta nie mówią inaczej, na pionach naleŜy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe, i co 
najmniej jedno mocowanie przesuwne. 
Wszystkie elementy pionów muszą być mocowane niezaleŜnie. 
 Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
- dla rur PVC o średnicy zewnętrznej od 50 do 110 mm - 1,00 m 
- dla rur z PVC o średnicy zewnętrznej powyŜej 110 mm - 1,25 m 
Zastosować uchwyty ze stali nierdzewnej. 
Pionowe przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje. Rewizje zabudować na wysokości 20-30 cm 
nad posadzką. 
Kompensacja wydłuŜeń termicznych przewodów powinna być osiągnięta poprzez pozostawienie w czasie 
montaŜu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. 
Przewody spustowe naleŜy wyprowadzić ponad dach (na wysokość 0,5÷1,0 m) i zaopatrzyć 
w zakończenia wentylacyjne. NaleŜy zachować odległość co najmniej 4,0 m w poziomie od 
okien i drzwi. Wymagania szczegółowe dotyczące wpustów podano w p.8 PN-92/B-01707. Piony ZD1 i ZD2 
zakończyć zaworem napowietrzająco-odpowietrzającymi dn50. 

5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
• MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

oraz poniŜszymi zaleceniami. 
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Wodomierze montować zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7858-2:1997, PN-B-10720:1998 oraz punktem 
6.7 „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 
Miejsce do ustawienia wodomierza powinno być suche o temperaturze wewnętrznej 
przynajmniej +4°C, oświetlone, łatwo dostępne o minimalnej wysokości 1,80 m. 
Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym armaturę odcinającą przed 
i za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy 
wodomierzem a tą armaturą. Długości proste przed wodomierzem 5x średnica nominalna 
przewodu (5xDn), za wodomierzem 3xDn. Wodomierz naleŜy zamontować współosiowo z 
przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta. Kierunek strzałki na korpusie wodomierza powinien być 
zgodny z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura danej instalacji). 
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleŜy zainstalować w najniŜszych punktach 
instalacji oraz na kaŜdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w 
miejscach łatwo dostępnych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą naleŜy w 
miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy, w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
- zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków - 0,25÷0,35 m 
nad przyborem licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru od osi wylotu podejścia czerpalnego 
- baterie ścienne i mieszacze do natrysków 1,0÷1,5 m nad posadzką basenów, licząc od 
wylotów osi podejść czerpalnych 
- podejścia pod baterie i zawory czerpalne stojące naleŜy wykonać za pomocą łączników elastycznych 
przyłączeniowych("węŜyków"). 
Urządzenia sanitarne naleŜy montować zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-10700.01 
p.2.4 i PN-88/B-01058. 
Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takŜe umywalki i zlewy naleŜy mocować do 
ściany w sposób zapewniający łatwy demontaŜ oraz właściwe uŜytkowanie przyborów. 
Miski ustępowe naleŜy mocować do posadzek stosując śruby ocynkowane oraz kołki rozporowe. Miski ustępowe 
powinny być ze wszystkich stron dostępne. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym naleŜy wyposaŜyć w indywidualne zamknięcia 
wodne (syfony). 
Zlewy naleŜy umieszczać na wysokości 0.50- 0.60 m nad podłogą licząc od góry krawędzi 
miski zlewu. Zlewozmywaki, jeŜeli nie są ustawione na szafkach naleŜy umieszczać na 
wysokości 0.80 -0.90 m. Umywalki naleŜy umieszczać na wysokości 0.75-0.80 m. 
Miski ustępowe powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
• Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
Po całkowitym zakończeniu montaŜu instalacji wody  i wzrokowym sprawdzeniu połączeń naleŜy 
przeprowadzić próbę szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej. Manometr do prowadzenia 
próby podłączamy w najniŜszym punkcie instalacji. Próbę szczelności powinna być wykonana w następujący 
sposób: 
a). Badania szczelności urządzeń naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza 
wewnętrznego powyŜej 00 C. 
b). badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
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robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej; w przypadkach koniecznych moŜe być 
wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemoŜliwe lub utrudnione. 
c). badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub 
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie; po napełnieniu naleŜy przeprowadzić 
kontrolę całego urządzenia, zwracają uwagę czy połączenia przewodów i armatury są 
szczelne. 
d). po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za 
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do 
wykonywania prób ciśnieniowych; instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 
1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niŜ 0,9 MPa, nie powinna 
wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
e). instalację uwaŜa się za szczelną jeŜeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku 
ciśnienia; badanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji naleŜy wykonać dwukrotnie: raz 
napełniając instalację wodą zimną , drugi raz wodą o temperaturze 550 C; podczas drugiej 
próby naleŜy sprawdzić zachowanie wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych; próbę 
szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 

• Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wod-kan naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia armatury sanitarnej (otynkowanie, wykafelkowanie), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
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• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru Robót jest: 
- m2 –izolacji 
- sztuki – dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, urządzeń 
- mb – dla ułoŜonych przewodów wody, kanalizacji  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
• Zasady płatności określa Umowa (projekt umowy w SIWZ) 

• Ogólne zasady dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00. 

• Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 

- zakup materiałów, 
- dostawę materiałów, 
- sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykonanie instalacji wewnętrznych wodociągowych wraz z montaŜem armatury, 
- instalacji kanalizacyjnej wraz z montaŜem przyborów sanitarnych, 
- przejścia przez ściany i stropy 
- roboty zabezpieczające 
- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej  
- wykonanie prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na gorąco 
- wykonanie pomiarów i testów 
- wykonania izolacji termicznej, 
- odbiór techniczny końcowy 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych. 
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze 
PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-92/M-7400 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN- EN -1717- 2002 Ochrona wody przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyflkowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających 
i kanalizacyjnych. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN-EN 1253-1:2002 Wpusty ściekowe w budynkach - Część 1 Wymagania 
PN-EN 1253-2:2002 Wpusty ściekowe w budynkach - Część 2 Metody badań 
PN-EN 1253-3:2002 Wpusty ściekowe w budynkach - Część 3 Sterowanie jakością 
PN-EN 1253-4:2002 Wpusty ściekowe w budynkach - Część 4 Zwieńczenia 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – niezmiękczony poli (chlorek winylu) (PVCU) 
– Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe.  Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-B-02421:2000 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001r. 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych- COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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