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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   
TECHNICZNA   WYKONANIA 

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

OBIEKT:   „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej 
w Pudliszkach”  

 

ADRES: ul. Szkolna 20, 53-842 Pudliszki 

 

INWESTOR:        Gmina Krobia. Szkoła Podstawowa im. S. Fenrycha w 
Pudliszkach z klasami integracyjnymi. 

 

CZĘŚĆ: BRANŻA SANITARNA – REMONT KOTŁOWNI 

 

Wyszczególnienie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
  

45 23 2460-4   
45 26 2100-2 
45 26 2110-5 
45 30 0000-0 
45 32 0000-6 
45 32 1000-3 
45 33 0000-9 
45 33 1000-6 

Roboty sanitarne  
Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
Demontaż rusztowań 
Roboty instalacyjne w budynkach 
Roboty izolacyjne 
Izolacja cieplna 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45 33 1100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45 33 2000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45 33 2200-5   
45 33 2400-7 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45 32 0000-6          Roboty izolacyjne 
45 32 1000-3            Izolacja cieplna      
55331100-7              Instalowanie centralnego ogrzewania 
45300000-0              Roboty instalacyjne w budynkach 
45320000-6              Roboty izolacyjne 
45321000-3              Izolacja cieplna   

45 26 2100-2 
45 26 2110-5 
45 30 0000-0 
45 32 0000-6 
45 32 1000-3 
 

 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
Demontaż rusztowań 
Roboty instalacyjne w budynkach 
Roboty izolacyjne 
Izolacja cieplna 

 
 
 
 
 
 
 
Opracował:        mgr inż. Tomasz Wójcik   

Legnica, czerwiec 2018r. 
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ROZDZIAŁ I 
 

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczej dla inwestycji: „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Pudliszkach” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
montażowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują one prace 
związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach prac budowlanych instalacji centralnego ogrzewania przewiduje się wykonanie 
następujących robót: 

1) Zakup materiałów 
2) zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z 

zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),  
3) montaż przewodów instalacji centralnego ogrzewania, 
4) montaż instalacji ciepła technologicznego, 
5) wykonanie próby szczelności rurociągów, 
6) montaż izolacji termicznej.  
 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przed-stawione w 

projekcie instalacji c.o. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji centralnego ogrzewania 

grzejnikowego wykonanego z rur stalowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

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 robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. Materiały i urządzenia 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 



 5

Wszystkie materiały użyte 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 

Przewody grzewcze: 

1) materiał: rury stalowe czarne ze szwem, 
2) połączenia: spawane 
3) maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar 
4) maksymalna temperatura pracy: 95°C 
5) czas pracy: 50 lat 
6) dopuszczalna temperatura awarii: 100°C 
7) dopuszczalny czas pracy w temp. awarii: 100 h. 
8) chropowatość bezwzględna: 0,0004 mm 
9) przewodność cieplna: 0,40 W/mK 
10) rozszerzalności termiczna: 130 mm/100m 

2.2. Izolacje 

  Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania izolować cieplnie izolacją ciepłochronną o 
grubości zgodnie z normą PN-B-02421:2000 oraz rozporządzeniem w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopad 2008r.,tj.: 

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(0,035W/mK) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury 
 
Uwaga: W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 
należy skorygować grubości podanej warstwy izolacyjnej. 

Izolacja termiczna rurociągów wody grzewczej układanych podtynkowo: 

1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z zewnętrzną folią chroniącą przed 
wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, 

2) grubość min. 20 mm, 
3) gęstość 30-40 kg/m3, 
4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,038 W/mK, przy temp. 40°C, 
5) współczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej μ ≥ 3500, 
6) kategoria pożarowa – nie rozprzestrzenia ognia, 
7) zakres temperatur -80°C ÷ +95°C. 

Izolacja termiczna rurociągów wody grzewczej układanych natynkowo: 

1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej, 
2) grubość min. 20 mm, 
3) gęstość 20 kg/m3 ± 15%, 
4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C, 
5) kategoria pożarowa – nie rozprzestrzenia ognia, 
6) maksymalna temperatura pracy +135°C. 

 
  Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

2 

Zawór trójdrogowy z siłownikiem 

- stopień ochrony: IP40 
- napięcie zasilania: 200 – 240V 50/60Hz 
- maks. temperatura czynnika: +95oC 
- maks. ciśnienie robocze: 2MPa 
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- Kvs: 6,3 (dla centrali VS-40) i 2,5 (dla centrali VS-15) 

Regulator przepływu: 

- maks. ciśnienie robocze: 1 MPa 
- maks. różnica ciśnień: 0,2 MPa 
- maks. temperatura czynnika: +130oC 
- z możliwością blokowania i plombowania ustawienia 
- z możliwością zamknięcia przepływu, opróżnienia i napełnienia instalacji 

Zawory odcinające: 

- gwint wewnętrzny spawany  
- trzpień - stal nierdzewna, 
- kula - stal nierdzewna, 

  - pierścienie gniazda - stal węglowa powlekana PTFE 
  - obudowa – żeliwo z wykończeniem ze stali nierdzewnej 

Pompa obiegowa: 

- pompa pojedyncza bezdławicowa o najwyższej sprawności 
- PN10 
- poziom ciśnienia akustycznego: < 54 dB(A) 
- stopień ochrony: IP44 
- napięcie zasilania: 240V 50/60Hz 
- maks. temperatura czynnika: +110oC 
- zgodność elektromagnetyczna: EN 61800-3 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami producentów 
wymienionych materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

 
 

Do przygotowania oraz łączenia rur należy stosować narzędzia: 

1) cięcie rur: szlifierka kątowa 
2) spawanie: palink aycytelonowo-tlenowy i akcesoria 
3) , 
4) szczypce, klucze monterskie, klucze dynamometryczne. 

4. Składowanie 

4.1. Rury 

1) Rury stalowe składować na placu budowy na regałach pod wiatą. 
2) Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 

należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 

3) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. 1 m. 

4) Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 

5) Zakończenia rur zabezpieczać ochronami (korki, wkładki itp.). 
6) Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 

7) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
8) Niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub zwojów po podłożu. 
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9) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

4.2. Kształtki, armatura  

1) Kształtki, złączki, armatura i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i 
odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w 
pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 

2) Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

3) Przy składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 

5. Transport 

5.1. Rury i kształtki 

1) Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 

2) Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 

3) Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

4) Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
5) Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
6) Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
7) Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
8) Rury w zwojach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
9) Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  
10) Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

5.2. Izolacja termiczna 

1) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

2) Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

3) 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 przedmiotowych. 

5.4. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

6. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje grzewcze. 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 
1) demontaż grzejników żeliwnych żeberkowych istniejących 
2) demontaż przewodów grzewczych 
3) demontaż pionów c.o. 
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4) demontaż przewodów odpowietrzających 
5) przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania 
6) układanie instalacji centralnego ogrzewania 
7) montaż grzejników 
8) montaż zaworów grzejnikowych 
9) montaż automatycznych zaworów odpowietrzających 
10) montaż instalacji ciepła technologicznego, 
11) montaż rozdzielaczy podłogowych, 
12) montaż podłóg grzewczych, 
13) wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 
14) montaż izolacji cieplnej 
15) wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych 
16) montaż głowic termostatycznych. 

6.2. Roboty przygotowawcze 

Na ścianie należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny rozstaw uchwytów grzejnikowych.  

6.3. Montaż rurociągów 

1) Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

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

3) W przypadku krzyżowania się rurociągów nie wolno dopuścić do bezpośredniego styku rur 
grzewczych z rurami z zimną wodą.  

4) Nie wolno dopuszczać do styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi mogący-mi 
powodować uszkodzenia rury.  

5) Należy zachować: właściwy odstęp pomiędzy instalacją grzewczą, a elektryczną.  
6) W przypadku prowadzenia rur w bruzdach ściennych lub podłogowych należy wyko-nać 

połączenie nierozłączne typu zaprasowywanego. 
7) Przewody prowadzone pod stropem należy usytuować z zachowaniem odległości potrzebnej 

do wykonania połączeń do poszczególnych pionów. Przewody wody zimnej, ciepłej, 
cyrkulacyjnej oraz przewody c.o. należy obudować płytą GK. 

8) W przypadku prowadzenia rur w bruzdach ściennych płytszych niż 50 mm należy tak  
prowadzić instalację, aby nie narażać jej na uszkodzenie w późniejszym czasie, np. poprzez 
przebicie rury gwoździem. Z tego powodu zaleca się, prowadzić instalacje trasami pionowymi 
lub poziomymi w pasie 150 mm od naroża wewnętrznego.  

9) W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń.  

10) Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną  przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 do 8mm od grubości ściany lub stropu. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 
1cm poniżej tynku na stropie. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie 
rury przewodu. 

11) Przejścia przez  przegrody  określone  jako  granice oddzielenia  pożarowego  należy  
uszczelnić masą ogniochronną dla średnic do dn32 oraz kołnierzem ogniochronnym dla 
średnic od dn32. 

12) Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy 
pomocy odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. Minimalny promień gięcia ręcznego dla 
średnic od 14x2mm do 32x3,0mm wynosi 5xDz, a przy użyciu sprężyny 4xDz. 

13) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
14) Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od 

ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 
- dla przewodów średnicy 65 - 80 mm - 7 cm, 
- dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 
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15) Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
16) Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

6.5. Montaż armatury i osprzętu 

1) Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą kształtek gwintowanych zgodnie z 
wytycznymi producenta.  

2) Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- wkręcenie pół-śrubunków, 
- skręcenie połączenia. 

3) Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 
oś przewodu. 

4) Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

6.9. Badania i uruchomienie instalacji 

1) Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

2) Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

3) Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
4) Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
5) Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 
6) Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 
10barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2bary, lecz 
nie mniejsze niż 4bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować 
i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

7) Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 

8) Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 

9) Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
10) Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 

11) Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 

6.10. Izolacje 

1) Rurociągi ciepła technologicznego po zmontowaniu otulić pianką polietylenową o grubości 
izolacji 20mm.  

2) Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przepro-wadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierz-chni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykona-nia powyższych robót 
protokołem odbioru. 

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

4) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

7. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową materiałów 
zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2 ułożenia przewodów: 

- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- układania przewodu w rurach ochronnych, 
- wykonanie izolacji termicznej rur, 
- szczelności przewodu. 
 
Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 

8. Odbiór robót 

1) Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

2) Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
3) Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
4) Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
5) 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 należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
      Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia  

usterek, 
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– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
 i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
– dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 

których wykonano instalację, 
– dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
– instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 

9. Podstawa płatności 

Płatność za zakres robót  zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania 
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu sprawdzenia 
zamontowanych elementów, armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez wykonawcę atestów 
wbudowanych materiałów i urządzeń . 

Cena wykonania robót obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji 
i miejsca usytuowania urządzeń i armatury, dostarczenie materiałów, przygotowa-nie podłoża, 
ułożenie rur wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża, montaż armatury, zaworów, 
manometrów itp., wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, przeprowadzenie próby szczelności rurociągu, 
przeprowadzenie płukania instalacji, oznaczenie rurociągów, włączenie instalacji c.o. do źródeł 
zasilania, oznakowanie uzbrojenia. Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 
i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
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Rozdział II 
 

Specyfikacja Techniczna – Kotłownia 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – kotłownia z kotłem gazowym  
 
Przedmiot ST. 
Zakres stosowania ST. 
Zakres robót objętych ST. 
Określenia podstawowe 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Materiały i urządzenia. 
Sprzęt. 
Transport. 
Wykonanie robót. 
Kontrola jakości robót. 
Odbiór robót. 
Podstawa płatności. 
Przepisy związane. 
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Specyfikacja Techniczna 
kotłowni z kotłem gazowym  

Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSP) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji technologii kotłowni z kotłem gazowym w 
przedsięwzięciu „Remont kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej.” 
 
Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót montażowych przy budowie kotłowni z kotłem gazowym Obejmują one prace związane z 
dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 
Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji kotłowni gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 
*demontaż istniejących kotłów gazowcyh 
* montaż nowych jednostek kotłówych o mocy 200 kW każda 
* wykonanie niezbędnych połączeń instalacji ogrzewczej 
* wykonanie niezbędnych połaczeń przewodów spalinowych 
 
Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną  
 
urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak urządzenia instalacyjne. 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu , książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,; 
dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i 
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.  
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych 
oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 
przy  ocenie technicznej    prawidłowości    wykonania    budowy,    rozbiórki    lub    montażu,    
których stwierdzenie po zakończeniu robót   byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny 
wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi 
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 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 robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania kotłowni do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

  

Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji 
kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
stanowiące dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, 
to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 
nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub SST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub 
SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
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zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenia placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.  

   Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki  mogłyby   przedostać  się  z  wbudowanych  materiałów  do   
wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 
Wykonawcę. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
Materiały i urządzenia. 
 Wszystkie materiały użyte 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. 

Przewody 
 Instalacja kotłowni wykonana będzie z rur stalowych łączonych poprzez spawanie .Dostarczone 

na budowę rury powinny być proste (w sztangach), czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 Rurociągi dla dolnego źródła gruntowej pompy ciepła sondy pionowe z rur o średnicy 40x2,4, 
wykonane z PEHD100 PN10  i doprowadzenie czynnika glikolowego do pompy ciepła w budynku 
żłobka przy pomocy rur  PEHD100 PN10 o średnicy 63x3,8 
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Izolacja termiczna 
 Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej . 
 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Źródła uzyskania materiałów 
Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne ważne 
w chwili ich nabycia oraz musza być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji 
technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 

     

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli   dokumentacja   lub   SST  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru  rodzaju   materiałów         
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli ten zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione w takim 
przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod nadzorem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie 
posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

  

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególny SST. 

Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 
Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż 
podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego 
tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami producentów 
wymienionych materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 
 
Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Na budowie nie 
będzie używany transport kołowy, gdyż materiały przenoszone będą ręcznie. Transport kołowy będzie 
używany jedynie do dowozu materiałów na plac budowy od dostawcy. Wykonawca może się tutaj 
posiłkować specjalistycznym transportem będącym w dyspozycji dostawcy, bądź transportem 
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wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozu materiałów i 
urządzeń o mniejszych gabarytach. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Rury 
 Rury do budowy instalacji kotłowni w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 

o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 Rurociągi dla dolnego źródła gruntowej pompy ciepła sondy pionowe z rur o średnicy 40x2,4, 
wykonane z PEHD100 PN10  i doprowadzenie czynnika glikolowego do pompy ciepła w budynku 
żłobka przy pomocy rur  PEHD100 PN10 o średnicy 63x3,8, budowa studni kolektorowej GEO 
ALTRA 07407Ra 

 

Armatura 
 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 

 

Izolacja termiczna 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ 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 
przedmiotowych. 

Kocioł  
Kotły powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Sposób transportu według zaleceń 
producentów i DTR urządzeń. 

 
Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane instalacje grzewcze. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone 
właściwymi normami. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Kotłownia powinna zapewniać w budynku możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 

 Bezpieczeństwa konstrukcji; 
 Bezpieczeństwa pożarowego; 
 Bezpieczeństwa użytkowania; 
 Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
 Ochrony przed hałasem i drganiami; 
 Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Kotłownia powinna być wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a także zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. 

Kotłownia powinna być wykonana przy wzięciu pod uwagę przewidywanego czasu 
użytkowania, w sposób zapewniający jej prawidłowe użytkowanie w zakresie ogrzewania. 

 
Roboty przygotowawcze. 
Aby prace prowadzić prawidłowo pod względem technologicznym należy właściwie przygotować teren 
i pomieszczenie w którym prowadzone będą roboty budowlane i montażowe: 
- oświetlić wnętrza pomieszczeń oraz w razie potrzeby teren budowy 
- właściwie wentylować pomieszczenia w trakcie wykonywania prac 
- pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej w razie potrzeby komunikacji, 
awaryjnej ewakuacji, transportu poszkodowanych 
- pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej i 
mieć wymagane przepisami badania lekarskie 
- teren budowy należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
 
Prace montażowe:  
Projektowaną oś ustawienia urządzenia i osie przewodów oraz miejsca umieszczenia armatury należy 
wyznaczyć w budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod 
względem kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 
 
  

W celu ochrony kotła i urządzeń technologicznych przed zanieczyszczeniem od strony sieci 
przyjęto filtry siatkowe z wkładem magnetycznym. Przed uruchomieniem kotłowni całą instalację c.o. 
należy starannie przepłukać. 

Raz w tygodniu należy magazynowaną wodę użytkową w podgrzewaczu przegrzać do 
temperatury 70oC, co przyczyni się do wyeliminowania bakterii Legionelli. 
 
 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
 Przewody instalacji wody zimnej wykonane będą z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 
podwójnie ocynkowanych, łączonych przy pomocy typowych łączników z żeliwa ciągliwego białego, 
wykonanych wg normy. 
 Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 
elastyczne. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak żeby w najniższych 
punktach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość 
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odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod 
stropami powinny spoczywać na podporach stałych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, 
zawieszenia) usytuowanych w odstępach, nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z 
którego wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo 
mocowane przy punktach poboru wody. 
 Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem 
pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). 
 Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę 
nad przewodem. 
 Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 °C. Przewody 
wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary 
wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni 
przewodów.  
 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość 
zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 
a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 
b) dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 
c) dla przewodów średnicy 65 - 80 mm - 7 cm, 
d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 
 Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe 
należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  
 Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna-wynosić 0,1 
m. 
 
Przewody instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja kanalizacyjna kotłowni ma zapewnić odprowadzenie wody spuszczanej z instalacji 
c.o. i zamontowanego w kotłowni zlewu do kanalizacji. Dodatkowo w kotłowni należy wykonać wpusty 
ściekowe, które zostaną zamontowane w posadzce. Z wpustów woda odprowadzana będzie do 
kanalizacji sanitarnej budynku. Rurociągi odprowadzające wodę do studzienki należy wykonać z rur 
kanalizacyjnych żeliwnych. Odprowadzenie ścieków ze zlewu i pomiędzy studzienką a kanalizacją 
sanitarną budynku należy wykonać z rur PE. Rurociągi kanalizacyjne wykonane zostaną przed 
zalaniem posadzki w kotłowni. 

 
Przewody instalacji gazowej 

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu S wg 
PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie na styk. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zniekształconym przekroju. Miejsce spawane 
należy dokładnie oczyścić z rdzy i brudu. Właściwości drutu spawalniczego powinny być zbliżone do 
właściwości materiału spawanego.  

Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 4mm/m  
w kierunku dopływu gazu i mocować do ścian za pomocą obejm stalowych lub haków. 

Przewody gazowe należy prowadzić w odległości 10 cm powyżej innych przewodów 
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogą krzyżować się z innymi instalacjami w odległości co 
najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały 
wentylacyjne, dymowe i spalinowe. 

 
Zasady montażu urządzeń 
 Podstawowe urządzenia kotłowni powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Urządzenia powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów 
poszczególnych urządzeń. 
 Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane w 
kotłowni z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 
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 Pompy powinny być montowane między armaturą odcinającą, a w przypadku równoległego 
łącznia pomp, na przewodzie tłocznym między pompą i armaturą odcinającą należy montować zawór 
zwrotny. 
 Wszystkie podstawowe urządzenia kotłowni powinny być łączone z rurociągami w sposób 
rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę elementów kotłowni bez konieczności demontażu 
innych urządzeń. 

 
Montaż aparatury sterująco-pomiarowej i regulacyjnej 

Montaż aparatury powinien być zgodny za warunkami montażu określonymi przez 
producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób 
montażu czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów 
przyłącznych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu, jeśli takie są wymagane przez 
producenta urządzeń. 

Zawory regulacyjne z siłownikami nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem 
skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem). 

Nie należy montować aparatury sterująco-pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod 
odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody. 

Pomiar temperatury powinien być prowadzony na wejściu i wyjściu czynnika grzewczego do i 
z kotłowni, na kotle oraz wszędzie tam, gdzie następuje zmiana parametrów obliczeniowych. 

Pomiar ciśnienia powinien być prowadzony na wejściu i wyjściu czynnika grzewczego do i z 
kotłowni, na ssaniu i tłoczeniu pompy oraz w punktach redukcji ciśnienia. 

Manometry umiejscowione na przewodach zasilających, powinny mieć na skali oznaczoną 
czerwoną kreską wartość dopuszczalnego ciśnienia w tym punkcie pomiarowym.  
 
Montaż armatury 
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zamontowana; 
 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji; 
 Armaturę na przewodach instalować zgodnie z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 
Przebicia w ścianach i tuleje ochronne 
 Przy przechodzeniu przewodów przez przegrody budowlane należy przewody umieszczać w 
tulejach ochronnych stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 2cm od średnicy zewnętrznej 
przewodu i o długości większej o 5 cm do grubości przegrody budowlanej pionowej, a przy przejściu 
przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między tuleją a przewodem 
wypełnić materiałem plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wydłużenie. 
 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 
 Miejsca po przekuciach należy zamurować używając do tego celu cegieł kl. 150 i zaprawy 
cementowo-wapiennej M7. W miejscach zamurowania przebić należy wykonać tynki cementowo-
wapienne kl. III. 
 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane o wymaganej odporności ogniowej należy 
wykonać w przepustach o odporności ogniowej takiej jak przegrody. 

 
Roboty elektryczne 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym dla tego obiektu, obowiązującymi normami 
i przepisami. Trasy przewodów muszą być układane równolegle bądź prostopadle do krawędzi ścian 
zgodnie z normą SEP 002. Przejścia kabli i przewodów przez przegrody pożarowe wykonać 
systemowo o odpowiedniej klasie EI przejścia. Zobowiązuje się Wykonawcę do ścisłego 
przestrzegania obowiązujących norm, zarządzeń oraz przepisów BHP dotyczących wszystkich 
przewidzianych projektem prac. Oprawy oświetleniowe oraz gniazdka wtyczkowe należy instalować 
zgodnie z planami instalacji elektrycznej. 
Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych należy wykonać badania i pomiary końcowe: 
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz wykonać 
kompletną dokumentację powykonawczą. 
W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzględnić uwagi z zainteresowanymi instytucjami. 
W trakcie montażu używać wyłącznie materiałów posiadających aktualne atesty i certyfikaty. 
Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych o równorzędnych parametrach technicznych 
lub wyższych posiadających atesty i certyfikaty. Stosowanie zamienników nie może spowodować 
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wzrostu kosztów robót. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamienników nie może 
powodować zmian odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzenie zamienników wymaga odpowiednich zapisów do 
Dziennika Budowy, wprowadzenie niezbędnych zmian do Projektu Budowlanego i powinno być 
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.  
W trakcie odbiorów należy szczególnie sprawdzić: zgodność wykonania robót z dokumentacją 
techniczną oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w 
Dzienniku Budowy, a także zgodność z przepisami szczegółowymi odpowiednimi normami oraz 
wiedzą techniczną i jakość wykonanych robót. 
 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Instalacja c.o. podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu, poprzez staranne oczyszczenie do 
20 czystości wg PN-ISO 8501-1/Ap1, a następnie malowaniu dwukrotnemu farbą podkładową, 
syntetyczną, ftalowo-miniową 60 % przeciwrdzewną i dwukrotnemu malowaniu farbą nawierzchniową 
(emalią syntetyczną ogólnego stosowania koloru białego). Warstwy farby należy nakładać w odstępie 
48 godzin. Dozór wykonania i technologia malowania wg KOR – 3A  
czegó 

 
Izolacja cieplna 
 Przewody instalacji c.o. w kotłowni zaizolować otulinami Steinonorm 300 o grubości 30 mm 
(lub równoważnymi), a rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji otulinami Thermaflex FRZ o grubości 
20 mm (lub równoważnymi). 
 Zbiorniki, które nie posiadają izolacji fabrycznej, takie jak zasobniki ciepła, sprzęgło 
hydrauliczne należy zaizolować matami z wełny mineralnej np. Rockwool Alfarock o grubości 50 mm 
pod płaszczem z blachy aluminiowej. 
Rurociągi instalacji solarnej należy zaizolować termicznie wełna mineralna o grubości 5 cm z 
płaszczem z blachy stalowej aluminiowej na dachu, natomiast wewnątrz budynku izolacją firmy 
Armaflex HT (lub równoważną) o grubości 25 mm.  
 Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
 Płaszcz izolacji należy oznaczyć kolorami umownymi w zależności od przeznaczenia i rodzaju 
czynnika wg wymagań PN-70/N-01270. 
 Izolacja cieplna powinna odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej 
PN-B-02241. 
 
Instalacja odprowadzenia spalin 

Instalacja spalinowa wykonana będzie z przewodów ze stali kwasoodpornej i składać się 
będzie z kształtek i kominów wewnętrznych dwuściennych śr. 80/125 mm oraz przewody zbiorczego 
średnicy 150/110 mm 

Komin stalowy zamontowany będzie w przewodzie kominowym murowanym budynku przy 
pomocy obejm. Kominy podeprzeć na kolanie podpartym 93o MKPS 80/125. 

 Kominy wyprowadzony zostanie ponad dach budynku i zakończony zakończeniem - czerpnia 
dachowa CV PS 80/125  
 
Instalacja wentylacji 

Na potrzeby doprowadzenia niezbędnej ilości powietrza na potrzeby spalania gazu 
przewidziano instalację komina dwuściennego Fi80/125mm odprowadzającego spaliny i 
doprowadzającego powietrze do spalania gazu. 

Wentylację wyciągową grawitacyjną zapewni kanał wentylacyjny murowany o wymiarach 
250250 mm, wyprowadzony ponad dach budynku oraz kratka w drzwiach kotłowni. 

 
 
Kontrola jakości robót. 
 
Badania odbiorcze 
Badania szczelności instalacji 
Instalacje technologiczne, c.o., wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
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 Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem rur, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej. 
 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas badania kocioł powinien 
być odłączony. 
 Przed przystąpieniem do badania szczelności, instalacja podlegająca badaniu powinna być 
skutecznie wypłukana wodą. Przed napełnieniem wodą z instalacji należy wykręcić odpowietrzniki 
automatyczne pozostawiając zawory stopowe, otwierane ręcznie w czasie odpowietrzania instalacji. 
Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić odpowietrznik. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą wcześniej odłączając naczynie wzbiorcze.  
 Do instalacji należy podłączyć pompę ręczną do badania szczelności, wyposażoną w zbiornik 
wody, zawór odcinający i zwrotny. Podczas badania powinien być używany manometr tarczowy o 
średnicy 160 mm i zakresie pomiarowym 0-10 bar. Ciśnienie próbne wytworzone przez pompkę 
powinno wynosić 6 bar dla instalacji c.o. i 9 bar dla instalacji wody zimnej. Po przeprowadzeniu 
badania powinien być sporządzony protokół z próby ciśnieniowej. Warunkiem uznania próby za 
pozytywna jest brak przecieków i roszenia na połączeniach przy braku spadku ciśnienia na 
manometrze. Po zakończeniu badania na zimno należy przyłączyć naczynie wzbiorcze, uruchomić 
pompę obiegową, a następnie przeprowadzić badanie działania na gorąco. 
 
Instalacja gazowa 

Instalację gazową należy przedmuchać sprężonym powietrzem w celu usunięcia 
ewentualnych nieczystości i sprawdzić szczelność powietrzem na ciśnienie 50 kPa. Pomiar spadku 
ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15 do 30 minut od chwili napełnienia przewodów 
powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza w instalacji z temperaturą 
otoczenia. Jeżeli w czasie 30 minut manometr nie pokaże spadku ciśnienia, instalację należy uznać 
za szczelną. Podczas próby szczelności, połączenia należy sprawdzić za pomocą roztworu mydła. Po 
przeprowadzonej próbie z wynikiem pozytywnym przewody oczyścić do II stopnia czystości i 
pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną i nawierzchniową w kolorze żółtym. 

Jeżeli wynik próby jest negatywny wykonawca musi odszukać miejsca nieszczelne, używając 
do tego celu wody mydlanej lub testerów szczelności. Nieszczelne elementy instalacji należy 
wymienić, względnie rozmontować przewody i wykonać złącza na nowo. Jakiekolwiek doszczelnianie 
poprzez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. Jeżeli trzecia w kolejności próba da wynik 
negatywny, instalację należy rozmontować i wykonać ją od nowa. 
 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych 
 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji powinny być przeprowadzane po 
całkowitym zakończeniu zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji termicznej. 
Podczas odbioru należ ocenić, wygląd zewnętrzny 
i szczelność. Z badania należy sporządzić protokół. 
 
Badania odbiorcze szczelności w stanie gorącym oraz ruch próbny 
 Badanie działania na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
badania szczelności na zimno i po przeprowadzeniu regulacji montażowej.  

Badania szczelności w stanie gorącym oraz ruch próbny należy wykonać jednocześnie. 
Badania te polegają na sprawdzeniu: 

 Zgodności parametrów nośników ciepła z założonymi w projekcie, 
 Sprawności działania urządzeń zabezpieczających, 
 Szczelności przez obserwację w trakcie nagrzewania i ochładzania instalacji kotłowni, 
 Działania urządzeń regulacji automatycznej bądź ręcznej, 
 Możliwości wykonania czynności eksploatacyjnych, 
 Poziom dźwięku w pomieszczeniach przylegających do kotłowni. 

 Czas trwania ruchu próbnego powinien wynosić co najmniej 72 h. 
 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 
 
Odbiór robót 
Odbiory międzyoperacyjne  
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Odbiory międzyoperacyjne dotyczą wykonania przejść przez ściany i stropy. 
Odbiory techniczne częściowe 
 Odbiory techniczne częściowe przeprowadza się dla robot, do których zanika dostęp w wyniku 
postępu robót. Będą to roboty zabezpieczeń antykorozyjnych, uszczelnienia w przepustach. 
Odbiór techniczny końcowy 
 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich 
robot i przejściu pozytywnych badań oraz dokonaniu ruchu próbnego kotłowni. 

 
 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
 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 należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 

 
Podstawa płatności. 
Płatność za zakres robót  zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania uzgodnionym z 
Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych 
elementów ,  armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez wykonawcę atestów wbudowanych 
materiałów i urządzeń . 
Cena wykonania robót obejmuje: 

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania 
urządzeń i armatury, dostarczenie materiałów, przygotowanie podłoża, ułożenie rur wraz z 
armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża, montaż armatury, zaworów, manometrów itp., 
wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, przeprowadzenie próby szczelności rurociągu, 
przeprowadzenie płukania instalacji, oznaczenie rurociągów,  

włączenie instalacji c.o. do źródeł zasilania,oznakowanie uzbrojenia, 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
 
 
Przepisy związane. 
 
N-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
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Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 
i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Instalacje 
wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az l 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 października 1998 r. W sprawie 
wzoru książki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


